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SAMMANFATTNING 

Målet med denna studie har varit att undersöka hur coandaeffekten
1
 kan användas för att 

konstruera runda flygfarkoster. Denna typ av konstruktion har länge varit omtalad, inte bara i 

science-fiction, utan även inom flygbranschen. Den kan landa och lyfta vertikalt (VTOL), 

hovra
2
, rotera och röra sig i alla riktningar. Den påstås även vara stabilare och kunna lyfta en 

större massa än en helikopter. 

Det har gjorts försök att bygga ”flygande tefat” men trots att små obemannade farkoster har 

konstruerats har man ännu inte lyckats applicera konstruktionen i en större skala. Ett av 

problemen är svårigheterna att skapa en matematisk modell som på ett tillförlitligt sätt kan 

beskriva farkostens beteende i luften. 

För att bemöta det så beslutade vi oss för att göra en empirisk studie av problemet. Vi 

tillverkade en rad experimentella prototyper varpå vi jämförde dem med avseende på bland 

annat skärmens utformning, storlek och lufttäthet. Av dessa data kunde vi sedan dra slutsatser 

angående prototypernas lyftkraft
3
 och stabilitet som vi använde för att designa en slutprodukt. 

Huvudreglerna som vi kom fram till var att farkostens kurvor ska vara symmetriska och 

mjuka, dess nedre del ska vara krökt inåt, tyngdpunkten ska ligga högt och den ska vara 

lufttät. Dessutom påvisade vi det teoretiska sambandet att vid konstant lyftkraft från rotorn så 

ökade farkostens lyftkraft påtagligt med dess storlek. Detta innebar att ju större den var desto 

mindre energi per massenhet gick det åt för att lyfta den. Vår undersökning visar dock inte att 

en propeller med en coandaskärm
4
 lyfter mer än bara en propeller. 

  

                                                 
1
 En fluids tendens att attraheras till en närliggande yta 

2
 Tillståndet då en helikopter står stilla eller nästan stilla i förhållande till marken 

3
 Den kraft som driver en flygfarkost (inte nödvändigtvis uppåt) 

4
 Vår beteckning för skrovet på en coandafarkost, delen som leder luftströmmen 
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ORDLISTA 

Aerodyner Flygfarkoster vars lyftförmåga beror på 

aerodynamisk reaktionskraft (t.ex. flygplan, 

helikopter). 

Bernoullis princip Då en fluid färdas längs en yta så är trycket 

den utövar på ytan omvänt proportionellt mot 

fluidens hastighet 

Coandaeffekten En fluids tendens att attraheras till en 

närliggande yta 

Coandaskärm Vår beteckning för skrovet på en 

coandafarkost, delen som leder luftströmmen 

Dynamisk stabilitet En farkosts förmåga att dämpa oscillationer 

Fluid Gemensamt namn för vätska och gas 

Hovra Tillståndet då en helikopter står stilla eller 

nästan stilla i förhållande till marken 

Lyftkraft Den kraft som driver en flygfarkost (inte 

nödvändigtvis uppåt) 

Markeffekt Fenomen som orsakas av att en luftkudde 

bildas under en farkost då den flyger nära 

marken 

Rotorflyg Aerodyner som generar lyftkraft med hjälp 

av en eller flera roterande vingar (t.ex. 

helikoptrar) 

Skalyta Skrovets yttre yta 

Slice Vår beteckning för en åttondel av en 

coandaskärm 

Statisk stabilitet En farkosts initiala reaktion på en störning 

Vridmoment I denna rapport: kraft som är motriktad 

propellerns rotation 

VTOL (Vertical Take-Off and Landing) Förmågan att kunna starta och landa vertikalt 
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INLEDNING 

Flygande tefat har sedan länge varit ett omdiskuterat fenomen. Redan under andra 

världskriget forskade flera länder, bland annat Tyskland och USA, på runda luftfarkoster. Ett 

exempel är Sack AS.6, som konstruerades av tyska ingenjörer (1). Sack fungerade som ett 

flygplan med runda vingar. Några prototyper byggdes i början av 1944 men de visade sig vara 

instabila och svårstyrda. De saknade även förmåga att hovra och lyfta vertikalt (VTOL). 

Mer intressant var då konstruktionen som 

användes i Avrocar (Figur 1). Farkosten 

hade en stor rotor i mitten och luftflödet 

leddes till sidorna med hjälp av 

coandaeffekten. Tanken var att 

slutprodukten skulle kunna manövrera 

likt en helikopter i låga hastigheter, men 

även ha utmärkt prestanda i 

överljudshastigheter. Dess prototyper 

färdigställdes 1959 av USA:s flygvapen i 

samarbete med Avro Canada. De hade en 

diameter på knappt 18 fot (5.5 meter) och var 3 

fot (93 cm) tjocka. De uppnådde aldrig önskad 

prestanda då farkosterna inte kunde flyga stabilt utan markeffekten
5
 (ca 1 meter över marken). 

Den maximala hastighet man lyckades uppmäta var 35 mph (54 km/h) (2).  

På senare år har en rad obemannade flygande 

tefat konstruerats som alla bygger på samma 

nya princip (Figur 2). Luftflödet styrs längs 

farkostens skalyta
6
 med hjälp av 

coandaeffekten. Detta skapar en tryckskillnad 

mellan farkostens insida och utsida som 

genererar lyftkraft. För att en ny typ av 

farkost ska kunna utvecklas mot bestämda 

kravspecifikationer krävs det dock att det 

finns en tydlig teori som beskriver dess 

beteende i luften. Så är inte riktigt fallet med 

coandafarkoster. Det krävs komplicerade 

matematiska modeller och superdatorer för att 

räkna på aerodynamiken (David Lundström
7
). 

Inte ens då kan man vara säker på att 

                                                 
5
 Fenomen som orsakas av att en luftkudde bildas under en farkost då den flyger nära marken 

6
 Skrovets yttre yta 

7
 David Lundström (Doktorand, Linköpings Universitet, FluMeS) Intervjuad 2011-09-15. 

Figur 1. En bild på Avrocar VZ-9A. (2) 

Figur 2. En allmän coandafarkost. (13) 
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resultatet är korrekt. 

Syfte 

Syftet med vårt projekt har varit att genomföra en empirisk studie av coandafarkosten för att 

hitta formler eller samband som kan användas för att skapa en optimerad design. De ska sedan 

användas för att konstruera en slutprodukt. De specifika frågeställningarna vi ville besvara 

var: 

 Hur påverkar farkostens krökning dess lyftkraft och stabilitet? 

 Hur påverkar farkostens storlek, i förhållande till propellern, dess lyftkraft? 

 Hur ska vridmomentet
8
 motverkas? 

 Vad har coandafarkoster för fördelar och nackdelar gentemot andra konstruktioner? 

  

                                                 
8
 I denna rapport: kraft som är motriktad propellerns rotation 
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TEORI 

ALLMÄNN AERODYNAMIK 

När man pratar om aerodyner
9
 är ordet lyftkraft ganska missvisande. Den kan nämligen 

användas för att accelerera farkosten i vilken riktning som helst, inte bara uppåt. Det finns 

flera modeller för att förklara vad lyftkraft egentligen är och många av dem är felaktiga (3). 

Då man pratar om rotorflyg
10

 är det inte så komplicerat. Newtons tredje lag om kraft och 

motkraft säger att två kroppar påverkar alltid varandra med samma men motriktade krafter. 

Det innebär att luften påverkar farkosten med samma kraft som farkosten påverkar luften. Då 

till exempel en propeller accelererar luft nedåt kommer den själv att accelereras uppåt av 

motkraften.  

Det är viktigt att komma ihåg att förhållandet mellan den tillförda energin och den 

resulterande lyftkraften inte är linjärt. Förklaringen har med förhållandet mellan rörelseenergi 

och rörelsemängd att göra. För att göra det lite enklare ska vi kolla på en helikopter i hovring. 

För att hålla sig i luften måste rotorn accelerera luften så att den tillförda rörelsemängden är 

lika med helikopterns tyngd.  

     

 
                  

Det innebär att man antingen kan tillföra en liten hastighet till en stor massa eller en stor 

hastighet till en liten massa. För att avgöra vilket som är effektivast så räcker det att kolla på 

formeln för energin som krävs för att accelerera luften. 

    
           

 
 

I och med att hastigheten är kvadrerad så är det effektivare att accelerera en stor massa med 

en liten hastighet än tvärt om. Principen att ”byta” hastighet mot större flöde för att öka 

lyftkraften används i många aerodynamiska uppfinningar. När man pratar om helikoptrar så 

innebär detta i praktiken att större rotorer genererar mer lyftkraft än små rotorer. Följande 

ekvation beskriver detta samband. (5) 

     

   
  

    

 
 (  

  

 
)      

där:  

D är rotorns diameter 

v är den inkommande luftens hastighet. 

                                                 
9
  Flygfarkoster vars lyftförmåga beror på aerodynamisk reaktionskraft (t.ex. flygplan, helikopter). 

10
 Aerodyner som generar lyftkraft med hjälp av en eller flera roterande vingar (t.ex. helikoptrar) 
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Newtons lagar kan även användas för att 

förklara hur vingar fungerar, dock så är det 

lite mer komplicerat. Kraft är samma sak som 

massa gånger hastighetsförändring 

(acceleration). Då hastighet är en vektor kan 

man ändra både dess riktning och värde. Då 

luften böjs längs en vinge så utövar alltså 

vingen en kraft på luften. Det är dock viktigt 

att lägga märke till att både vingens ovansida 

och undersida kröker luften (Figur 3). En 

populär men felaktig princip räknar endast med vingens undersida och liknar lyftkraften vid 

en stens förmåga att studsa på vattnet (teorin kallas även för ”Skipping-Stone Theory” (4).  

Man kan räkna ut lyftkraften med Bernoullis ekvationer
11

 (6). De visar att då en fluid
12

 färdas 

längs en yta så är trycket den utövar på ytan omvänt proportionellt mot fluidens hastighet. Det 

vill säga att hög hastighet innebär lågt tryck. 

  
 

 
                 

där: 

p är trycket  

V är hastigheten. 

Om man vet luftens hastigheter längs hela vingen kan man räkna ut tryckskillnaden mellan 

vingens ovansida och undersida och på så sätt få ett värde på lyftkraften. Det finns ett flertal 

felaktiga modeller som använder sig av denna princip (3). Det är dock viktigt att markera att 

felet inte ligger i Bernoullis ekvationer utan i de antaganden som gjorts, oftast angående 

lufthastigheten.  

Den mest populära av dessa teorier kallas för ”equal transit” och antar att luften måste ta lika 

lång tid på sig att färdas längs vingen undersida och ovansida (Figur 4). Om ovansidan är 

längre måste då hastigheten vara större, alltså trycket lägre. På så sätt genereras en 

tryckskillnad som lyfter vingen. Teorin stämmer dock inte. En vanlig planka kan generera 

lyftkraft trots att båda sidorna är identiska.  

                                                 
11

 Då en fluid färdas längs en yta så är trycket den utövar på ytan omvänt proportionellt mot fluidens hastighet 
12

 Gemensamt namn för vätska och gas 

Figur 3. Luftflödet kring en vinge. Notera att luften 

böjs av både ovan-och undersidan. (14) 
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Felet i modellen ligger inte i Bernoullis princip utan i antagandet att luftens färdtid längs 

vingens sidor är identisk. Faktum är att den färdas betydligt snabbare än förutsagt längs 

vingens ovansida. Om man använder hastighetens korrekta värden i Bernoullis ekvationer så 

får man rätt lyftkraft.  

Coandaeffekten 

Coandaeffekten kan beskrivas som fluiders tendens 

att attraheras till närliggande ytor. En bra 

illustration är att föreställa sig att man placerar en 

cylinder mellan en fläkt och ett ljus. Luftströmmen 

kröks runt cylindern (Figur 5).och blåser ut ljuset. 

Men vad beror detta på rent teoretiskt? En 

fluidström i rörelse drar med sig den omgivande 

fluiden. Detta beror på viskositeten som kan liknas 

vid friktion. Om en närliggande yta hindrar strömmen från att attrahera en omgivande fluid, så 

dras istället strömmen till ytan (7). 

Effektens första praktiska tillämpningar upptäcktes av den rumänska fysikern Henri Coandă. 

Idag har den väldigt många användningsområden inom aero-och-hydrodynamik. En av de mer 

originella konstruktionerna som utnyttjar coandaeffekten är ett flygplan där jetmotorerna 

placeras ovanpå vingarna. Jetstrålen strömmar då längs vingens ovansida vilket skapar ett 

undertryck som ökar farkostens lyftkraft. Antonov An-72 bygger på denna princip. 

Coandaeffekten används även inom bland annat vattenkraft, kardiologi och luftkonditionering 

(8, 9).  

Andra Begrepp 

VTOL står för ”Vertical Take-Off and Landing” och betyder att en farkost kan landa och lyfta 

vertikalt. Rotorflyg uppnår detta tack vare att de kan generera lyftkraft utan att farkosten rör 

sig. Denna ökade flexibilitet, som ges av att inte behöva ett start-och-landningsfält, är en av 

Figur 4. En demonstration av den felaktiga ”equal transit” teorin. (15) 

Figur 5. Coandaeffekten kröker luftströmmen 

längs en cylinder. (16) 
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huvudanledningarna till helikopterns popularitet. Ambulanshelikoptrar är ett bra exempel då 

de måste kunna landa så nära olycksplatsen som möjligt. 

Hovring är en annan egenskap som gjort helikoptern populär. Det betyder att farkosten står 

nästan helt stilla i förhållande till marken. Detta gör dem unikt anpassade till en mängd 

uppgifter som t.ex. media övervakning. Det finns även fler farkoster än helikoptern som kan 

hovra, till exempel quadkoptern (en farkost med 4 rotorer). 

Alla rotorflyg har ett gemensamt problem - vridmomentet. Enligt Newtons lagar vill farkosten 

snurra åt motsatt håll som rotorn. Man kan motverka detta på många sätt, de vanligaste är en 

stjärtrotor, som hos en vanlig helikopter, eller huvudrotorer som roterar i motsatt riktning och 

på sätt tar ut varandras vridmoment. 

Statisk stabilitet beskriver farkostens initiala rektion på en störning. Om den är positiv så 

motverkas störningen, är den neutral så reagerar inte farkosten och är den negativ så ökar 

störningen. Till exempel, om en helikopter med positiv stabilitet tippar åt ett håll, så kommer 

den tippa tillbaka av sig själv.(10) 

Dynamisk stabilitet beskriver farkostens förmåga att dämpa oscillationer. Om en farkost är 

dynamisk instabil så blir svängningarna större och större. Hög statisk stabilitet kan leda 

dynamisk instabilitet. Om vi tittar vidare föregående exempel så ser vi att helikoptern inte 

stannar när den kommit tillbaka till ursprungsläget. Den fortsätter vidare tills den tippar ännu 

mer åt andra hållet. Denna svängning fram och tillbaka fortsätter och blir lite värre varje gång. 

Om farkosten är dynamisk stabil så minskar istället svängningarna.(10) 

Markeffekten är ett fenomen som uppstår då en farkost flyger så nära marken så att en 

luftkudde bildas under den (Figur 6). Luftkudden ger ökad stabilitet och lyftkraft vilket 

utnyttjas av svävare. Detta är även anledningen till att de endast kan flyga på någon meters 

höjd. 

 

 

Figur 6. Luftflödet med markeffektens påverkan (höger) och utan (vänster). (17) 
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Figur 7.  En propeller med duct. (18) 

Genom att innesluta en rotor i en så kallad duct 

(Figur 7) kan man öka dess lyftkraft. Detta beror 

dels på att man minskar förlusterna vid 

vingspetsarna men även på grund av tryckskillnader 

på själva ducten. För att detta ska stämma så måste 

ducten ha en större diameter i toppen än i botten. 

En innesluten propeller är även tystare då mycket 

av ljudet kommer från virvlar vid vingspetsarna. 

För att en duct ska vara effektiv måste utrymmet 

mellan bladen och sidorna vara så litet som möjligt. 

En innesluten propeller har en högre statisk 

stabilitet, då ductens rundade kanter ökar luftflödet 

genom propellern (11). 

COANDAFARKOST 

Grundprincip 

Konstruktionens grundprincip är att en propeller blåser en luftström längs med farkostens 

utsida, en så kallad coandaskärm. På så sätt genereras lyftkraft på två olika sätt. För det första 

så accelererar rotorn luft nedåt vilket lyfter farkosten. Det är samma princip som alla rotorflyg 

bygger på. Luftströmmen bromsas dock upp genom friktion mot skärmens yta. 

På grund av coandaeffekten så följer flödet 

skärmens utsida. Det finns olika 

förklaringar till precis vad som händer då 

luften interagerar med coandaskärmen. 

Den ena kan liknas vid att öka diametern 

på en helikopters rotor. Då luften leds 

längs coandaskärmen ”drar” den med sig 

luft från omgivningen. På så sätt får man 

ett större flöde till priset av lägre hastighet. 

Som tidigare beskrivet är detta ett 

effektivare sätt att generera lyftkraft. 

Den andra förklaringen har att göra med 

tryckskillnader. I och med att luftströmmen längs skärmens utsida har en högre hastighet än 

luften inuti farkosten så skapas enligt Bernoullis princip en tryckskillnad som genererar 

lyftkraft (Figur 6). Det bör tilläggas att denna tillämpning av Bernoullis princip inte har 

någonting att göra med ”equal transit” teorin då luften endast färdas längs vingens (skärmens) 

ena sida. 

Det råder spekulationer om huruvida en coandaskärm kan generera en positiv lyftkraft, det 

vill säga att en propeller med en skärm skulle kunna ha en större nyttolast än samma propeller 

Figur 8. En datorsimulering som visar lufthastighetens 

längs en coandafarkost. (19) 
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ensam (12). De ovan beskrivna lyftkrafterna måste i så fall övervinna friktionen mellan 

skärmen och luftflödet. 

Manövrering 

Med hjälp av fyra styrvingar kan farkosten röra sig framåt, bakåt och i sidled. Höjden regleras 

genom rotorns hastighet. Motorns vridmoment motverkas av vinklade anti-rotationsvingar 

genom att de rätar upp luftflödet längs skärmen. Genom att styra skenornas vinkel kan man få 

farkosten att rotera moturs eller medurs. 

Fördelar 

Coandafarkosten kan röra sig i alla riktningar, hovra samt landa och lyfta vertikalt. Detta gör 

den till en mycket flexibel farkost som på många sätt kan jämföras med en helikopter. Den har 

då vissa fördelar. 

I en coandafarkost kan man enkelt innesluta rotorn i en duct. Detta har många fördelar, som 

att öka lyftkraften och dämpa ljudet. 

Coandafarkosten påstås även vara stabilare än en helikopter (12). Detta skulle vara möjligt om 

skärmen minskar den statiska stabiliteten till neutralt, eller endast lite positivt. Det skulle leda 

till en ökad dynamisk stabilitet (se teori). 

Tack vare skärmen och ducten är farkosten även mer stöttålig. Den har inga fria rotorblad som 

kan fastna och gå sönder. Om en coandafarkost till exempel stöter emot en vägg så kan den 

flyga vidare medan en helikopter hade kraschat. 

Det har inte publicerats några bevis för att en coandaskärm skulle öka lyftkraften. Om det 

skulle stämma så skulle det vara en stor fördel med konstruktionen (12). 

Nackdelar 

Det finns inga trovärdiga aerodynamiska modeller för coandafarkosten. Därför har man ännu 

inte lyckats skapa optimerade konstruktioner som skulle vara bra nog att slå sig in på 

marknaden och konkurrera med bland annat helikoptern.  

Som de ser ut idag så kan inte coandafarkoster uppnå lika höga hastigheter som flygplan. 

Detta kan dock vara en fråga om rätt design. 
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Figur 9. Tidigt koncept för en slutprodukt. 

GENOMFÖRANDE 

TEORETISK MODELLERING 

Innan vi kunde påbörja det praktiska arbetet skapade vi virtuella modeller av farkosten. För 

detta ändamål använde vi CAD-programmet Autodesk Inventor Professional 2012 då det är 

ett av de bästa på marknaden och gratis för studenter. 

CAD står för Computer Aided Design (datorstödd konstruktion) och avser användningen av 

datateknik för att skapa tekniska ritningar och objekt. I början efterliknade CAD endast 

vanliga handritningar. Numera kan man inte bara konstruera extremt detaljerade 

tredimensionella föremål utan även genomföra verklighetstrogna simuleringar. Det finns 

väldigt många användningsområden för CAD, huvudsakligen produktdesign för industrin och 

filmanimering. 

Användningsområden 

CAD gjorde det möjligt för oss att sätta form på våra tankar och idéer vilket lät oss modifiera 

designen utan att behöva bygga någon fysisk konstruktion. Tack vare det kunde vi sortera bort 

orimliga designer och skapa ett koncept för en slutprodukt (Figur 9). 

Så småningom kom vi till stadiet då vi ville bygga flera olika skärmar och testa dem. För att 

få trovärdiga resultat krävdes ytterst noggranna ritningar vilka kunde skapas med hjälp av 

programmet.  

Metod 

Då vi byggde de experimentella skärmarna ville vi endast variera vissa bestämda parametrar 

för att se hur dessa påverkade lyftkraften och stabiliteten. För att göra detta på ett smidigt sätt 

skapade vi en allmän mall. Genom att endast byta värdena på parametrarna, som till exempel 

höjd, bredd och kurvradie kunde vi smidigt generera en helt ny ritning. Då skärmen bestod av 

8 identiska segment räckte det att skapa ritningen för en av dem.  
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Figur 11. Skapandet av en slice. Till vänster – 9a; till höger – 9b 

Figur 12. Skapandet av en tillplattad modell. Till höger 10a, till vänster 10b. 

Figur 10. En skiss av skärmens profil. Den fungerar som en 

mall för att generera nya skärmar. 

Som mall så använde vi en tvådimensionell skiss av slicens
13

 profil (Figur 10). 

Med hjälp av verktyget ”sweep” sveptes en rektangel längs kurvan och skapade ett avlångt 

tredimensionellt objekt (Figur 11a). Två plan vinklade 45° gentemot varandra som båda gick 

genom farkostens mitt (z-axeln) skar sedan bort de överflödiga delarna av objektet (Figur 

11b).  

    

Kvar var då en färdig slice (Figur 12a). Med funktionen ”flat pattern” plattades den ut till en 

form som vi kunde skära ut ur våra depronskivor (Figur 12b). 
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 Vår beteckning för en åttondel av en coandaskärm 
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Autodesk Inventor har även en funktion för att skapa professionella ritningar från 

tredimensionella modeller. Vi projicerade en ”flat pattern” och en kurvprofil på en ritning och 

konverterade den sedan till en pdf-bild (Figur 13).  

 

Problem 

CAD är ett mycket kraftfullt och komplicerat verktyg. Det tog oss många försök innan vi 

lyckades få allt rätt. Det som ställde till de största svårigheterna var slicarnas ovanliga form. 

De var både krökta på längden och diagonalt skurna på tjockleken. Vi provade flera metoder 

för att skapa en sådan modell, men vi stötte hela tiden på samma problem. ”Flat pattern” 

fungerade inte, antingen för att tjockleken inte var konstant eller av någon annan okänd orsak. 

Först när vi använde den ovan beskrivna metoden fungerade programmets algoritmer.  

TEKNIK 

Material 

När vi byggde våra prototyper använde vi oss av ett frigolitliknande material som heter 

depron. Depron är ett registrerat varumärke för skummad styrenplast som vanligen används 

som isolering för värmegolv. Det tillverkas oftast som skivor med tjockleken 3 mm eller 6 

mm.  

Eftersom att depron är lättböjligt, enkelt att arbeta i och dessutom väger lite så är det ett 

populärt material för modellflyg. Vi valde den tunnare varianten då den både erbjöd bättre 

böjlighet och vägde mindre än den tjockare. Hållbarheten var mindre väsentlig för vårt syfte. 

Vi köpte 40 skivor med måtten 1250x800x3 mm. 

För att bygga våra inre ramar så funderade vi på att använda oss av balsaträ. Vi avfärdade 

dock den idén då utformningen både skulle vara svårare och ta längre tid än med en 

depronram. 

Figur 13. En färdig ritning av en coandaskärm inklusive ram. 
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För att öka slutproduktens hållbarhet så funderade vi på att använda glasfiber eller kolfiber. 

Det är dock mycket svårt att fördela vikten jämnt då tjockleken inte nödvändigtvis var 

konstant som hos depron(Magnus Sethson
14

). 

Skärning 

Konsten att skära i depron är svårare än man kan tro. Det första vi försökte med var en vanlig 

mattkniv som vi köpte på Biltema. Det var tungt att skära och kanterna blev lätt fransiga. Vi 

försökte istället med en värmekniv, eller rättare sagt en lödkolv med ett fastsatt knivblad. 

Resultaten blev betydligt bättre och snittytan smälte lite vilket gjorde den jämnare och tåligare 

(lite som att smälte en repända för att den inte ska fransa upp sig). Nackdelen var dock att det 

var mycket lätt att slinta då värmen eliminerade nästan allt motstånd. 

Vi provade även med en lödkolv som hade reglerbar temperatur men vi var inte helt nöjda 

med resultatet. Vi planerade att göra många prototyper och det tog helt enkelt för lång tid att 

skära ut slicarna individuellt. 

Vi sökte på internet och hittade ett forum där en kille beskriv sin hemmagjorda depronskärare. 

Vi hämtade inspiration från hans modell och konstruerade en egen variant. Med hjälp av den 

kunde vi skära ut upp till åtta plattor åt gången som blev nästintill helt identiska vilket ökade 

både produktionshastigheten och kvaliteten. Vi köpte ett vanligt bord på Myrorna och lite 

brädor och skruvar på Beijers Bygg. Dessa monterade vi sedan ihop enligt bilden nedan 

(Figur 14). 

 

Grundtanken är att hävarmen spänner en värmetråd som går genom ett hål i bordet. Med hjälp 

av den kan man skära flera skivor åt gången. Värmen kan behöva regleras med hjälp av 
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 Magnus Sethson (Assistant Professor, Linköpings Universitet). Intervjuad 2012-02-26 

Figur 14. Depronskärare. En hävarm håller värmetråden (rött sträck) spänd. 
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spänningsaggregatet då högre värme krävs om man vill skära genom flera depronskivor 

samtidigt. I allmänhet höll vi oss kring 3A. 

Formgivning 

När vi väl hade skurit ut åtta slicar behövde de sättas ihop till en sammansatt skärm. Den stora 

svårigheten var att formge dem så att de följde den önskade kurvan. Efter några försök kom vi 

fram till att det fanns två realistiska möjligheter. 

För att stabilisera formen limmade vi fast varje individuell slice på varsin ram. Ramarna 

skapades genom att projicera slicens profil på en ritning med hjälp av CAD (Figur 13). Vi 

skar ut den enligt bilden nedan för att öka stabiliteten. Fördelarna med denna metod var att 

konstruktionen blev stadigare och att kurvan var stabil. Den uppenbara nackdelen var att 

skärmen vägde betydligt mer. 

Lite senare kom vi fram till att om vi bara limmar ihop två slicar kant i kant så borde de 

matematiskt sätt få exakt rätt kurva. Vi provade och det visade sig att metoden fungerade 

ganska bra. Kurvan blev inte exakt som vi ville ha den men vikten blev betydligt mindre då vi 

eliminerade både ramarna och mycket av limmet. Nackdelen var att konstruktionen inte var 

lika stadig. 

I båda fallen var det stora problemet att böja depronet och få det att behålla önskvärd form. 

Det enklaste och kanske viktigaste att tänka på var att böja depronet på rätt håll, det vill säga 

längs med fibrerna. Böjde man mot fibrerna var det stor risk att depronet sprack eller vek sig. 

En metod vi provade för att förbättra böjligheten var värme. Vi lade slicarna i en vanlig 

matlagninsugn på låg värme, cirka 50° C. När vi tog ut dem var de mycket mer böjliga under 

en kort period för att sedan stelna i den angivna formen. Problemet var att de lätt blev 

deformerade om temperaturen var för hög eller ojämnt fördelad. Limmet påverkades även 

negativt av den höga värmen. 

Claes Mejier (ägare av Scandicraft) tipsade oss även om att vi kunde kavla de partier som vi 

ville böja. Trots att detta lät som en väldigt improviserad metod fungerade den bättre än 

värme. Kavlingen tryckte ihop fibrerna på kurvans insida medan yttersidan behöll sin form. 

Detta ökade böjligheten i den önskade riktningen och minskade risken att depronet sprack. 

Tack vare detta kunde limmet motstå krafterna som strävade att räta ut depronet. 

Utrustning 

Vi uppehöll oss i en källarlokal som vi fick låna av fastighetsägaren Lennart Fjellmar, 

Linköping. Vi använde den huvudsakligen för att tillverka och förvara våra prototyper samt 

till att genomföra vissa experiment. Under projektets gång utnyttjade vi följande utrustning: 

 Mattkniv 

 Värmekniv 

 Lödkolv 

 Depronskärare (se skärning) 
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 Våg  

 Domkraft 

 Stativ 

 Klämma 

 Aluminiumstång 

 UHU por lim 

 Verktygslåda 

 Spänningsaggregat 

 GWS EDF-75 fläkt 

 Depron 3 mm 

 Silvertejp 

 Tejp 

MÄTNING 

För att göra våra mätningar har vi byggt en testanordning. På den fäster vi våra prototyper så 

att de inte ska lyfta medan vi mäter. Denna anordning består av en våg som ligger på ett 

stabilt underlag då den är så känslig att utslagen kan påverkas av vibrationer. På vågen tejpar 

vi sedan fast en aluminiumstång som ligger horisontellt med vågen och låter dess ändar sticka 

ut åt båda hållen. Vi fäster stångens ena ände i ett stativ så att den blir stadig. På den andra 

ändan sätter vi fast en klämma som håller i GWS - fläkten. 

Mätprocessen ser ut som följer 

 Vi fäster farkosten på fläkten 

 Vi kopplar in sladdarna från spänningsaggregatet 

 Vi kontrollerar att strömstyrkan är korrekt 

 Vi slår på vågen så att den är nollställd när fläkten är avstängd 

 Vi startar fläkten 

 Vi läser av värdet på vågen 

 Vi upprepar processen för att få säkra värden 

Figur 15. En bild på testanordningen med spänningsaggregatet till höger 
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MARKEFFEKT 

Teori och Syfte 

På grund av markeffekten flyger farkoster lättare och stabilare på låga höjder. Därför 

bestämde vi oss för att undersöka på vilken höjd markeffekten blev försumbar för fläkten 

GWS EDF-75. Detta var nödvändigt för att veta på vilken höjd vi skulle genomföra våra 

senare experiment utan att resultaten blev förvrängda. 

Genomförande 

Under detta experiment använde vi oss av prototyp 1b (se bilaga I). Vi monterade vår vanliga 

testanordning på en domkraft för att kunna reglera höjden. 

Under genomförandet hade vi en konstant spänning på 4A. Vi ökade prototypens höjd över 

marken delvis genom att höja domkraften samt höja hela anordningen (till exempel ställa 

lådor under den). På varje höjdnivå mätte vi lyftkraften noggrant och antecknade värdet. Vi 

avlutade experimentet då vi inte längre kunde avläsa någon skillnad mellan värdena när 

höjden ökades. 

SKÄRMKURVA 

Teori och Syfte 

Skärmens krökning påverkar luftens flöde över farkosten vilket direkt relaterar till lyftkraften. 

Därför bestämde vi oss för att undersöka hur olika kurvutformningar påverkar en 

coandafarkosts lyftkraft. 

Genomförande 

Under detta experiment använde vi oss utav prototyp 1,2,3 och 4 (se bilaga I). De skilde sig åt 

med kurvutformningen. 

Vi jämförde lyftkraften mellan prototyperna för olika strömstyrkor. Vi började på 4 A och 

ökade successivt med 1 A i taget till 10 A. För varje strömnivå genomförde vi den vanliga 

testprocessen för varje prototyp. 

STORLEK 

Teori och Syfte 

Då man ändrar skärmens storlek bör även lyftkraften ändras. En större skärm bidrar till en 

ökad friktion men även en större tryckskillnad och/eller ett större flöde. Därför beslutade vi 

oss för att undersöka hur den totala lyftkraften påverkades då man ökade skärmens storlek. 

Genomförande 

Under detta experiment använde vi oss utav två skärmar med olika storlek men identiska 

proportioner – prototyp 1 och 5 (se bilaga I). 
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Vi jämförde lyftkraften mellan de båda prototyperna för olika strömstyrkor. Vi började på 4 A 

och ökade successivt med 2 A i taget till 10 A. För varje strömnivå genomförde vi den vanliga 

testprocessen för varje prototyp. 

KRÖKT BOTTEN 

Teori och Syfte 

De coandafarkoster som vi har sett har haft en botten som varit krökt inåt. Därför bestämde vi 

oss för att undersöka hur detta påverkade farkostens lyftkraft och stabilitet. 

Genomförande 

Under detta experiment använde vi oss utav prototyp 5 och 7 (se bilaga I). Skillnaden mellan 

dessa var att prototyp 7 inte var rak i botten utan böjde sig inåt. 

Vi jämförde lyftkraften mellan de båda prototyperna för olika strömstyrkor. Vi började på 4 A 

och ökade successivt med 2 A i taget till 10 A. För varje strömnivå genomförde vi den vanliga 

testprocessen för varje prototyp. 

Vi testade även prototypernas stabilitet. Detta gjorde vi genom att släppa dem 20 gånger var 

från höjden 175cm. Vi antecknade hur många gånger de tippade i luften.  

DUBBEL INNESLUTNING 

Teori och Syfte 

Tanken var att luften som vid andra tester har gått förlorad, då den inte påverkats av 

coandaeffekten och försvunnit bort från farkostens skalyta, skulle tvingas hålla rätt bana av en 

yttre skärm. På så vis skulle luftflödet utnyttjas fullt ut. Vi beslutade oss för att undersöka hur 

en sådan prototyp skulle slå sig mot en vanlig skärm. 

Genomförande 

Under detta experiment använde vi oss utav prototyp 5 och 8 (se bilaga I). Prototyp 8 bestod 

av 2 skärmar. Den inre var en exakt kopia av prototyp 5 medan den yttre var en skalenligt 

förstorad variant. Dessa två skärmar hölls sedan isär av små depronbitar. 

Vi jämförde lyftkraften mellan de båda prototyperna för olika strömstyrkor. Vi började på 2 A 

och ökade successivt med 1 A i taget till 10 A. För varje strömnivå genomförde vi den vanliga 

testprocessen för varje prototyp. 
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LUFTTÄTHET 

Teori och Syfte 

Flygplansvingar är väldigt beroende av att vara lufttäta. Även en liten läcka kan minska 

lyftkraften med flera procent (David Lundström
15

). Vi bestämde oss därför för att undersöka 

hur en coandafarkosts lyftkraft beror på skärmens täthet. 

Genomförande 

Under detta experiment använde vi oss endast av prototyp 5r (se bilaga I). Först mätte vi 

lyftkraften då springorna inte var tätade. Vi började på 4 A och ökade successivt med 2 A i 

taget till 10 A. Sedan tejpade vi skarvarna upprepade processen för samma strömnivåer. 

RAM 

Teori och Syfte 

När vi slutade att använda oss av ram inne i våra prototyper märkte vi hur deras kurvor 

utformade sig lite annorlunda. De fluktuerade även då man luftflödet blev stort (då fläkten 

kördes på 10 A). Dock så tjänade vi in mycket vikt på att utesluta ramen från våra prototyper. 

Vi beslutade oss därför för att testa hur ramen påverkade farkostens lyftkraft. 

Genomförande 

Under detta experiment använde vi oss utav prototyp 5 och 5r (se bilaga I), där 5r var en kopia 

av 5 men med ram. 

Vi jämförde lyftkraften mellan de båda prototyperna för olika strömstyrkor. Vi började på 4 A 

och ökade successivt med 2 A i taget till 10 A. För varje strömnivå genomförde vi den vanliga 

testprocessen för varje prototyp. 

LÅG TYNGDPUNKT 

Teori och Syfte 

När vi har kollat på andra coandafarkoster har vi uppmärksammat hur deras skärmar ofta har 

en kapad hals, vilket sänker tyngdpunkten. Därför bestämde vi oss för att testa hur detta skulle 

påverka farkostens lyftkraft. 

Genomförande  

Under detta experiment använde vi oss utav prototyp 5 och 6 (se bilaga I), som båda samma 

diameter och samma radie på den nedre kurvan. Dock har prototyp 6 en större radie på den 

övre kurvan som därför inte slutar rakt upp då skärmens mittdiameter är oförändrad. 

Vi jämförde lyftkraften mellan de båda prototyperna för olika strömstyrkor. Vi började på 4 A 

och ökade successivt med 2 A i taget till 10 A. För varje strömnivå genomförde vi den vanliga 

testprocessen för varje prototyp.  
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 David Lundström (Doktorand, Linköpings Universitet, FluMeS) Intervjuad 2012-03-12. 
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Vi märkte att avståndet mellan ductens kanter och prototyp 6 var väldigt litet. Därför så 

beslutade vi oss för att göra om mätningarna då vi ökat fläktens höjd över skärmen med 3 cm. 

LÄNGRE HALS 

Teori och Syfte 

När vi hade testat storlek och låg tyngdpunkt uppstod funderingen huruvida det kunde vara 

propellerns höjd över farkosten som gav ökad lyftkraft. Vi bestämde oss därför för att testa 

om en förlängd hals ger bättre resultat 

Genomförande 

Under detta experiment använde vi oss utav prototyp 1 och 1b (se bilaga I), där 1b endast 

skilde sig med att toppen förlängts med 5cm. 

Vi jämförde lyftkraften mellan de båda prototyperna för olika strömstyrkor. Vi började på 4 A 

och ökade successivt med 2 A i taget till 10 A. För varje strömnivå genomförde vi den vanliga 

testprocessen för varje prototyp. 

SLUTPRODUKT 

Efter att vi hade gjort våra experiment valde vi att bygga en slutprodukt där vi skulle applicera 

alla våra slutsatser för att testa om vi kunde få en coandafarkost att flyga och om så var fallet 

se hur stabil den skulle bli. Bilder, ritningar och komponenter redovisas i Bilaga II.  

RESULTAT OCH DISKUSSION 

Då vi jämför lyftkraften mellan olika prototyper har vi inte inkluderat farkosternas olika 

vikter. Detta beror på att skillnaderna beror väldigt mycket på vilket material som används. 

Två skärmar byggda i kolfiber kanske skiljer sig åt med tio gram medan samma skärmar i stål 

skiljer sig åt med flera hundra gram. Det går därför inte att avgöra vilken konstruktion som 

allmänt är mest vikteffektiv. Detta måste konstruktören själv avgöra utefter vilket material 

som används. 

MARKEFFEKT 

Lyftkraften minskade när höjden ökade, det vill säga när markeffekten avtog. Resultaten kan 

avläsas nedan. 
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Figur 16. Grafen visar lyftkraftens förändring med ökande höjd för prototyp 1b. 

Som vi nämnde i vår inledning så visste vi redan när vi satte igång med projektet att 

farkostens lyftkraft skulle minska när vi kom upp på högre höjder. Experimentet visar att vi 

inte helt kan bortse ifrån markeffekten men att farkosten måste kunna flyga utan dess hjälp. 

Därför har vi efter detta gjort våra experiment på 1.1 meters höjd för att kunna vara säkra på 

att markeffekten inte påverkar våra resultat. 
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SKÄRMKURVA 

Undersökningen visade att kurvutformningen hade tydlig påverkan på lyftkraften. 

Symmetriska kurvor presterade bäst, sedan kom osymmetriska kurvor och sämst var skärmen 

utan kurvor alls. Skillnaden mellan prototyp 2 och 3 var dock ytters liten. 

 

Figur 17. Grafen visar lyftkraften för 4 olika kurvutformningar. Prototyp 1 – symmetrisk; prototyp 2 – större 

radie i toppen; prototyp 3 – större radie i botten; prototyp 4 – rak, inga kurvor alls. 

Anledningen till att prototyp 1 var bäst var att den hade 2 jämna kurvor vilket ledde till 

minimala förluster till friktion och coandaeffekten var stark nog för att styra om en stor del av 

flödet 

Hos prototyp 2 var så var den nedre kurvan för liten och skarp för att styra om hela luftflödet 

eftersom coandaeffekten är svagare i skarpa svängar. Då lyftkraft genereras genom att ändra 

luftens riktning så är resultaten helt rimliga. 

Prototyp 2 hade en väldigt skarp kurva i toppen. Detta ledde till att luften inte avlänkades 

särskilt bra och friktionen bromsade upp mycket av flödet. Den minskade lyftkraften är en 

konsekvens av detta då lägre hastighet är lika med mindre tryckskillnad. 

Prototyp 4 var sämst eftersom den inte hade några kurvor alls. Detta innebar att luften inte 

följde skärmens yta lika bra och hade större förluster i avlänkningarna. Detta ledde till 

minskad lyftkraft. 
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STORLEK 

Prototyp 5 hade märkbart större lyftkraft än prototyp 1. Dock så lyfte en ensam fläkt 

fortfarande mest. 

 

Figur 18. Grafen visar lyftkraften för olika skärmstorlekar samt för en ensam fläkt. Prototyp 1 – liten diameter; 

Prototyp 5 – stor diameter 

Då rotorns lyftkraft är konstant måste vi dra slutsatsen att det är den andra lyftkraftkällan som 

ändras – nämligen tryckdifferensen eller flödets storlek. Enligt första teorin är det rimligt att 

om tryckskillnaden fördelas på en större yta så kommer den resulterande kraften att vara 

större och detta förhållande påvisades stämma. Resultaten stämmer även med den andra teorin 

då en större skärm innebär att flödet har en större yta och det kan då dra med sig mer av 

omgivande luften. 

Man måste även markera att den ensamma fläktens värden inte kan liknas vid till exempel en 

helikopter. Detta beror på att fläkten är innesluten i en duct, vilket ökar lyftkraften. 
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KRÖKT BOTTEN 

Våra tester visade att medan prototyp 5 (med rak botten) välte 19 gånger av 20 så välte 

prototyp 6 (med inåt lutande kurva) endast 5 gånger av 20. Lyftkraften hos prototyp 6 var 

dock lite lägre. 

 

Figur 19. Grafen visar lyftkraften för en skärm med rak botten (prototyp 5) och en skärm med krökt botten 

(prototyp 6) 

Först måste det markeras att dessa resultat endast kan appliceras då farkosten rör sig nedåt. 

Stabilitetsskillnaderna är dock så pass stora att de måste tas med i beräkningen då man 

konstruerar en farkost. 

Anledningen till att en skärm med rak botten är instabil är ganska enkel. Så får den tippar det 

allra minsta så börjar sidan som är vänd uppåt att agera som en vinge. Lyftkraften som detta 

skapar balanseras inte på andra sidan och farkostens tippning förstärks. Den är med andra ord 

väldigt statisk instabil när den rör sig nedåt. Är botten krökt inåt så blir den lyftande ytan 

mycket mindre då luften inte fångas upp på samma sätt. Skärmen är fortfarande statisk 

instabil vid rörelse nedåt, dock inte lika mycket som en skärm med rak botten. 

En krökt botten visade sig även ha en negativ inverkan på lyftkraften. Detta kan bero på att 

tryckskillnaden över bottenkurvan resulterar i en kraft som motverkar lyftkraften. En annan 

förklaring är att man styr upp ett nedåtgående luftflöde. Motkraften som luften utövar på 

farkosten motverkar då lyftkraften. 

I och med att kurvan är så pass liten så är skillnaden i lyftkraften hos prototyp 5 och 6 ganska 

liten. Varje konstruktör måste själv avväga huruvida den extra stabiliteten vid nedåtrörelse är 

värd den minskade lyftkraften. 
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DUBBEL INNESLUTNING 

Prototypen med dubbel inneslutning visade sig generera mycket mindre lyftkraft än den med 

vanlig skärm.  

 

Figur 20. Grafen visar lyftkraften för en farkost med dubbla skärmar (prototyp 8) och en farkost med endast en 

skärm (prototyp 5). 

Coandaeffekten på den yttre skärmens insida skapade en omvänd tryckskillnad som 

motarbetade den inre skärmens lyftkraft. Detta tillsammans med den ökade friktionen ledde 

till en nästan obefintlig lyftkraft. 

En annan anledning till att konstruktionen misslyckades var att den inneslutna luften inte 

kunde dra med sig ytterligare luft. Det fördelaktiga bytet av hastighet mot massa kunde då 

inte inträffa. 

Detta är ett klart bevis på att coandaeffekten, Bernoullis princip och ökat flöde är viktiga 

faktorer i en coandafarkost. 
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LUFTTÄTHET 

Efter att vi tätat springorna ökade skärmens lyftkraft.  

 

Figur 21. Grafen visar lyftkraften för en skärm med springor (Prototyp 5r) och en skärm där springorna är 

tejpade  

Vi kan dra slutsatsen att farkostens lyftkraft kommer att vara beroende av tätheten mellan 

slicarna. Detta då man i större utsträckning kan utnyttja tryckskillnaden som skapas om luften 

inne i skärmen inte påverkas av några luftströmmar. Springorna bidrar till att jämna ut 

tryckskillnaden vilket minskar lyftkraften. 
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RAM 

Det visade sig att en skärm utan ram hade en minimalt bättre lyftkraft. 

 

Figur 22. Grafen visar lyftkraften för en skärm med ram (prototyp 5r) och en skärm utan ram (prototyp 5) 

Det är svårt att dra långtgående slutsatser då resultaten är väldigt lika varandra. En möjlig 

förklaring till varför skärmen utan ram skulle generera mer lyftkraft är att depronet formar sig 

mer naturligt då det strävar efter att återta sin platta form. Detta resulterat i mjukare kurvor 

som skulle kunna leda till minskad friktion. 

Då man konstruerar en farkost måste man dock ha någon sorts inre ram för att fästa alla 

komponenter. Resultaten visar dock att ramen inte måste vara 100% stadig. 
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LÅG TYNGDPUNKT 

Prototyp 5 presterade bäst. När man ökade fläktens höjd över prototyp 6 så ökade dess 

lyftkraft. 

 

Figur 23. Grafen visar lyftkraften för en skärm med symmetriska kurvor (prototyp 5), en skärm med kapad 

kurva (prototyp 6) och en skärm med kapad kurva där fläkten sitter 3 cm över skärmen (prototyp 6 hög fläkt) 

Det visade sig att en kapad hals var negativ för farkostens lyftkraft. Detta beror antagligen på 

att luften inte avlänkas lika bra åt sidan och då ökar förlusterna till friktionen. Faktumet att en 

höjd fläkt ökade lyftkraften väckte frågor om huruvida det sambandet kunde appliceras på 

andra skärmar, till exempel prototyp 5. För att besvara den frågan genomförde vi ett annat 

experiment (se längre hals). 

Ur stabilitetsperspektiv är heller inte en låg tyngdpunkt något att eftersträva. Detta beror på att 

man vill placera tyngdpunkten över störningens angreppspunkt (Magnus Sethson
16

). Detta 

ökar den statiska stabiliteten eftersom farkosten tippar mot störningen. 

  

                                                 
16

 Magnus Sethson (Assistant Professor, Linköpings Universitet). Intervjuad 2012-02-26 
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LÄNGRE HALS 

Resultaten visar att då den övre kurvan slutar rakt uppåt (det vill säga att den har en tangent 

som är parallell med mittaxeln) så ökar inte lyftkraften då propellern placeras högre upp. 

 

Figur 24. Grafen visar lyftkraften för en vanlig skärm (prototyp 1) samt en skärm med en 5 cm längre hals 

(prototyp 1b) 

Vi kan dra slutsatsen att en 90° kurva avlänkar luften med minimala förluster. Anledningen 

till att propellerns höjd hade inverkan på prototyp 7 (se låg tyngdpunkt) var antagligen att den 

övre kurvans plattare utformning bromsade upp luftflödet kraftigt. Då luften hade en längre 

sträcka att färdas innan den kom i kontakt med skärmen så hann den byta en del hastighet mot 

större flöde. Förlusterna vid inbromsningen blev då mindre. 

SLUTSATSER 

Vi har kommit fram till följande slutsatser: 

 symmetriska och mjuka kurvor genererar störst lyftkraft 

 en krökt botten leder till ökad stabilitet och minskad lyftkraft 

 en högt placerad tyngdpunkt leder till ökad statisk stabilitet 

 en lufttät skärm ökar lyftkraften 

 lyftkraften ökar med skärmens storlek 

 en coandaskärm ökar inte den totala lyftkraften (en fläkt med skärm lyfter inte mer än 

en ensam fläkt)  
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TACK 

Vi skulle vilja tacka alla människor som tagit del av vårt arbete. Bland dessa mängder finns 

det ett fåtal som är värda en extra anmärkning. Först skulle vi vilja tacka David Lundström, 

doktorand på Linköpings Universitet för all den teoretiska hjälp du har givit oss. Ett stort tack 

går även till Claes Meijer, ägare av Scandicraft, som har hjälp oss att hitta rätt bland 

komponenter och material. Vi vill även tacka Magnus Sethson som representant för 

Flygtekniska Föreningen som förrutom pengar att sponsra vårt projekt med även har bidragit 

med idéer angående utformningen av arbetet. Ännu ett tack går till Lennart Fjellmar, 

hyresvärd i Linköping som har låtit oss använda ett tomt källarutrymme. Sist men inte minst 

vill vi även tacka Berzeliusskolan och vår handledare Niklas Gyulai som stått vid vår sida 

under arbetets gång.  
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Prototypen har 

följande 

egenskaper:

- Symmetriska 

kurvor

- Liten 

diameter

- Rak botten

Prototypen har 

följande 

egenskaper:

- Symmetriska 

kurvor

- Liten 

diameter

- Rak botten

BILAGA I - PROTOTYPLISTA 

 

Prototyp 1 

 

Prototyp 1a har en radie på 33 cm 

och är en av våra minsta prototyper. 

Den har två symmetriska kurvor med 

en radie på 7.5 cm vardera. Hålet i 

mitten har en diameter på 3 cm. För 

att öka prototypens lufttäthet är den 

tejpad med silvertejp. Prototypen har 

en rak botten.  
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Prototypen har 

följande 

egenskaper:

- Symmetriska 

kurvor

- Höjd ”hals”.

- Liten diameter

- Rak botten

Prototypen har 

följande 

egenskaper:

- Symmetriska 

kurvor

- Höjd ”hals”.

- Liten diameter

- Rak botten

 

 

 

Prototyp 1b 

 

Prototyp 1b har en radie på 33 

cm och är en av våra minsta 

prototyper. Den har två 

symmetriska kurvor med en radie 

på 7.5 cm vardera. Hålet i mitten 

har en diameter på 3 cm. För att 

öka prototypens lufttäthet är den 

tejpad med silvertejp. Prototypen 

har en rak botten. Prototypen har 

även en extra hals på 3 cm som 

går parallellt med höjden 

(ritningens Z-axel). 
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Prototyp 2 

 

Prototyp 2 har en radie på 33 cm 

och är en av våra minsta 

prototyper. Dess övre kurva är 

större och har en radie på 10 cm 

medan den undre kurvan har en 

radie på 5 cm. Hålet i mitten har 

en diameter på 3 cm. För att öka 

prototypens lufttäthet är den 

tejpad med silvertejp. Prototypen 

har en rak botten.  

 

 

 

 

 

  

Prototypen har 

följande 

egenskaper:

- Stor radie på övre 

kurvan

- Liten radie på 

undre kurvan

- Liten diameter

- Rak botten

Prototypen har 

följande 

egenskaper:

- Stor radie på övre 

kurvan

- Liten radie på 

undre kurvan

- Liten diameter

- Rak botten
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Prototypen har 

följande 

egenskaper:

- Liten radie på 

övre kurvan

- Stor radie på 

undre kurvan

- Liten diameter

- Rak botten

Prototypen har 

följande 

egenskaper:

- Liten radie på 

övre kurvan

- Stor radie på 

undre kurvan

- Liten diameter

- Rak botten

 

 

 

Prototyp 3 

 

Prototyp 3 har en radie på 33 cm 

och är en av våra minsta 

prototyper. Dess övre kurva är 

mindre och har en radie på 10 cm 

medan den undre kurvan har en 

radie på 10 cm. Hålet i mitten har 

en diameter på 3 cm. För att öka 

prototypens lufttäthet är den 

tejpad med silvertejp. Prototypen 

har en rak botten.  
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Prototypen har 

följande 

egenskaper:

- Inga rundade 

kurvor

- Liten diameter

- Rak botten

Prototypen har 

följande 

egenskaper:

- Inga rundade 

kurvor

- Liten diameter

- Rak botten

 

 

  

Prototyp 4 

 

Prototyp 4 har en radie på 33 

cm och är en av våra minsta 

prototyper. Den har inga 

rundade kurvor utan sluttar 

med jämn lutning nedåt. Hålet i 

mitten har en diameter på 3 cm. 

För att öka prototypens 

lufttäthet är den tejpad med 

silvertejp. Prototypen har en 

rak botten.  
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Prototypen har 

följande 

egenskaper:

- Symmetriska 

kurvor

- Stor diameter

- Rak botten

Prototypen har 

följande 

egenskaper:

- Symmetriska 

kurvor

- Stor diameter

- Rak botten

 

 

 

Prototyp 5 

 

Prototyp 5 har en radie på 50 

cm och är en av våra 

mellanstora prototyper. Den 

har två symmetriska kurvor 

med en radie på 11.75 cm 

vardera. Hålet i mitten har en 

diameter på 3 cm. För att öka 

prototypens lufttäthet är den 

tejpad med genomskinlig tejp. 

Prototypen har en rak botten.
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Prototypen har 

följande 

egenskaper:

- Stor radie på 

övre kurvan

- Stor diameter

- Rak botten

Prototypen har 

följande 

egenskaper:

- Stor radie på 

övre kurvan

- Stor diameter

- Rak botten

 

 

 

 

Prototyp 6 

 

Prototyp 6 har en radie på 50 cm och är en 

av våra stora prototyper. Dess undre kurva 

har en radie på11.75 cm medan den övre 

kurvan har en radie på 17 cm. Då den övre 

kurvan inte slutar parallellt med höjden 

(Z-axeln på ritningen) så är dess diameter 

densamma som prototyp 5:s. Hålet i mitten 

har en diameter på 3 cm. För att öka 

prototypens lufttäthet är den tejpad med 

genomskinlig tejp. Prototypen har en rak 

botten 
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Prototypen har 

följande 

egenskaper:

- Inga rundade 

kurvor

- Liten diameter

- Krökt botten

Prototypen har 

följande 

egenskaper:

- Inga rundade 

kurvor

- Liten diameter

- Krökt botten

 

 

 

Prototyp 7 

 

Prototyp 7 har en radie på 50 cm 

och är en av våra stora 

prototyper. Den har två 

symmetriska kurvor med en radie 

på 11.75 cm vardera. Hålet i 

mitten har en diameter på 3 cm. 

För att öka prototypens lufttäthet 

är den tejpad med genomskinlig 

tejp. Prototypen har en inåtböjd 

botten.  
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Prototyp 8 

 

Prototyp 8 har en symmetrisk 

skärm som är identisk med 

prototyp 5. Den inre skärmen är 

sedan innesluten i en förstorad 

ram med identiska proportioner.  

 

 

  

Prototypen har 

följande 

egenskaper:

- Symmetriska 

kurvor

- Stor diameter

- Rak botten

- Innesluten i 

en yttre ram

Prototypen har 

följande 

egenskaper:

- Symmetriska 

kurvor

- Stor diameter

- Rak botten

- Innesluten i 

en yttre ram
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BILAGA II – SLUTPRODUKT 

GENOMFÖRANDE 

Arbetet med slutprodukten pågår (16 mars). Planen vi följer ser ut så här: 

Bygget av vår slutprodukt skiljer sig från de prototyper vi byggt tidigare i projektet. Vi börjar 

med att bygga en ram bestående av fyra delar som gick mellan skärmens kanter för att mötas 

och sammanfogas i mitten. I rammen skar vi sedan ut cirkulära hål för att spara in på vikten. I 

fyra av de åtta hörnen lämnade vi dock den nedre delen av ramen orörd för att limma på fyra 

servon som vi sedan kopplade till farkostens styrvingar. Vi skar sedan ut åtta slicar, varav fyra 

var rundade i hörnen (kopior av dem vi använde när vi byggde prototyp 7) . De återstående 

fyra slicarna gjorde vi raka (kopior av dem vi använde när vi byggde prototyp 5) och skar bort 

den understa delen. Den botskurna delen tejpade vi sedan fast på samma ställe som vi skurit 

bort dem från. På så vis så fungerar tejpen som ett lättviktigt gångjärn. Vi slipade sedan 

slicarnas och ramens kanter med ett fint sandpapper för att slippa onödiga springor och 

limmade sedan fast slicarna på ramen med hjälp av UHU por lim.  

Vi byggde sedan 8 statiska vingar varpå vi monterade upp vår duct. De användes även för att 

redan högt upp på skärmen räta ut en del av luftflödet. Längre ned på skärmen satte vi fast 

små anti-torque vingar. Dessa kopplades till fyra olika servon så att man ska kunna styra 

farkostens rotation i luften. 

Propellern satte vi sedan fast i en motor som sattes fast på farkostens topp. Till motorn 

kopplade vi sedan ett fartreglage. Till fartreglaget kopplade vi sedan ett uppladdningsbart Li-

Po batteri. Farkosten koordinerades med hjälp av ett styrchipp som styrde både servon och 

fartreglage.  

KOMPONENTLISTA 

 

Motor - Scorpion SII-2212-1850KV Brushless Outrunner 

Batteri - Gravity 1550 mAh 3S 30-40 C LiPo 

Fartreglage - HobbyWing Flyfun 30 A 

Servon – XQ Power Servo S0006S 6 g, 1.1 Kg 

Kablar - Ultralätt kabel 20cm JR 

Fjärrstyrning - WFly WFT07 2.4 GHz 7-kanaler, inkl mottagare 

Styrchip – HobbyKing Multi-Rotor Control Board V3.0 (Atmega328 PA) 
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