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Aerodynamik 7,5 högskolepoäng
Aerodynamics

Grundnivå, F0037T
Utbildningsnivå Fördjupningskod Betygsskala Ämne Ämnesgrupp (SCB)
Grundnivå G2F G U 3 4 5 Strömningslära Teknisk fysik

Behörighet
Grundläggande behörighet samt F0004T Fysik 1, F0030T Kontinuumsmekanik och vektoranalys som i M0032M 
Funktioner av flera variabler och datorverktyg. Alternativt F0031T Hydromekanik och vektor analys som i Matematik 
M M0013M eller motsvarande. Om kursen ges på engelska, krävs goda kunskaper i engelska, motsvarande 
Engelska 6/B.

Urval
Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.

Examinator
Joel Sundström

Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs ska du kunna

Kunskap och förståelse

Beskriva strömningen kring olika typer av kroppar speciellt vingar under olika förhållanden. Beskriva normala 
respektive sneda stötvågor och andra förlopp vid kompressibel strömning.

•

Färdighet och förmåga

Formulera aerodynamiska problem matematiskt i partiella differentialekvationer och randvillkor.•
Tillämpa lämpliga matematiska metoder på givna aerodynamiska problem•
Speciellt tillämpa potential-strömnings metoder för beräkning av lyftkraft på vingprofiler•
Tillämpa 3D potentialströmning för att göra beräkningar på inducerad motståndskraft.•
Formulera ekvationer lämpliga vid kompressibel strömning•
Kunna räkna på normala och sneda stötvågor och 1D strömning i dysor•
Kunna använda kommersiell CFD programvara vid beräkning av lyftkraft på vingar.•

Värdering och förhållningssätt

Verifiera och kritisera resultat från numeriska beräkningar speciellt kommersiella simuleringsprogram.•
Avgöra när avancerade simuleringar eller experiment behöver genomföras.•

Kursen ska utveckla kunskaper i de metoder som behövs för att utföra beräkningar på lyftkraft och moment samt 
motståndskraft hos vingprofiler viktiga för tillämpningar inom flyg- och rymdflyg-teknik. 
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Kursinnehåll
Inviskös inkompressibel strömning  
Här behandlas de grundläggande ekvationerna som beskriver inviskös aerodynamisk strömning kring olika kroppar 
speciellt vingar

Potential strömning  
Här beskrivs grunderna till teorin för potential strömning och när den är tillämpbar

Vingprofiler  
Här tillämpas potentialströmning för att beräkna krafter och kraftmoment på vingprofiler.

3D vingeffekter  
Här behandlas 3D effekter vid strömning kring vingar. Speciellt studeras den extra motståndskraft som kallas 
inducerad motståndskraft som bygger på teorin för 3D potentialströmning.

Kompressibel strömning  
De grundläggande ekvationerna för kompressibel strömning presenteras. Ekvationerna tillämpas på normala och 
sneda stötvågor och 1D strömning i dysor.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå 
tekniska universitets hemsida.

Huvuddelen av kursen är av teoretisk karaktär där undervisningen består av lektioner. Under tiden tilldelas studenten 
lämpliga problem som lämnas in och betygsätts. I en inlämningsuppgift används kommersiell programvara för 
strömningsberäkningar till beräkning av lyftkraft och motståndskraft för en vingprofil. En laboration i vindtunnel ingår 
också i kursen.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter 
vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Lärandemålen under rubriken Kunskap och förståelse, samt Värdering och förhållningssätt examineras genom en skriftlig 
tentamen med betygsskalan U G 3 4 5. Lärandemålet under rubriken Färdighet och förmåga examineras genom 
rapporterade inlämningsuppgifter och vindtunnel laboration med betygsskalan U G# och genom den skriftliga 
examen.

Övergångsbestämmelser
Kursen F0037T motsvarar kursen MTM174

Kursen F0037T motsvarar kursen MTM174

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Anderson: Fundamentals of aerodynamics. Alternativt: Kundu: Fluid Mechanics 
Material i digitalt kursrum 
- Problem och lösningar 
- Formelsamling 
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- Laborationshandledningar

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler

Kod Benämning Betygsskala Hp Tillstånd Gäller 
från

Titel

0004 Laboration U G# 1,4 Obligatorisk H14

0005 Skriftlig tentamen G U 3 4 5 6,1 Inaktiv H21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du 
behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om 
kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt 
LTU.

Revidering fastställd
av Niklas Lehto, huvudansvarig utbildningsledare 2022-08-22

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från h07.
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