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Sammanfattning 
Vindtunneln som drivs av Sports Tech Research Centres är en unik 

anläggning för att bedriva forskning på både atletiska utövare och 

utrustning. Vindtunnelns avancerade system möjliggör för forskning och 

tester på material och produkter kan utföras i en verklighetstrogen miljö. 

Det finns även sedan byggnationen ett regnsystem installerat i 

vindtunneln. Detta system är inte uppmätt efter viktiga faktorer och 

ingen vetskap om det simulerade regnets egenskaper eller likhet med 

naturligt förekommande regn finns. 

Syftet med arbetet var att utföra mätningar på det befintliga regnsystemet 

med avseende på storlek och fallhastighet för dropparna. Arbetets syfte 

var även att jämföra de uppmätta regn egenskaperna mot vetenskapliga 

modeller som beskriver ett naturligt regn. Där målet med arbetet var att 

ta fram ett underlag på det befintliga regnet i vindtunneln. 

Testerna utfördes med en optisk distrometer som mätte de fallande 

vattendropparna med en laser. Distrometern användes för att mäta 

storlek samt fallhastighet på vattendropparna. Distrometer placerades 

vid tester på olika höjder i vindtunneln, regnet undersöktes även vid 

varierande vattenflöde och vindhastigheter.  

Resultatet visade på att simulerade regnet hade en lägre hastighet i 

förhållande till den uppmätta droppstorleken högt i tunneln. Hastigheten 

på dropparna lågt i tunneln visade mer följa modellernas beskrivning av 

en naturligfallhastighet. Droppstorleksfördelningen visades inte 

överstämma mot naturligt regn utan visar på en högre mängd stora 

droppar än vad som är naturligt förekommande. Intensiteten i 

vindtunneln var som lägst 62 mm/h vilket väldigt högt sett från naturligt 

regn. Utifrån dessa parametrar följer inte det simulerade regnet ett 

naturligt förekommande regn. 

 

Nyckelord: Regn, distrometer, droppstorleksfördelning, vindtunnel 
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Abstract 
The wind tunnel operated by Sport Tech Research Centres, are a unique 

facility to conduct research on athletic practitioners and their equipment. 

The advanced systems in the wind tunnel allows for research and testing 

of materials and product in a realistic environment. Since the construction 

of the wind tunnel a rain system was fitted. This system is not measured 

for important factors and no knowledge of the simulated rainfall 

properties or similarities to naturally occurring rain exists. 

The aim of this work was to perform measurements of the existing rainfall 

system with regards to size and falls speed of the droplets. The purpose 

was also to compare the measure rain properties to scientific models 

describing natural rainfall. The goal of the work was to get a foundation 

of the existing rain in the wind tunnel. 

The tests were performed with an optic disdrometer that measured the 

falling water particles with a laser. The disdrometer measured size and 

fall speed of the droplets. The tests were carried out on different heights 

in the wind tunnel, the rain was also investigated at varying water 

pressure and wind speeds. 

The result shows that the simulated rainfall had lower speed relative to 

the measured drop size high in the tunnel. Fall speed of droplets low in 

the tunnel showed more according to the model’s description of a natural 

rain fall speed. Drop size distribution was shown not to be consistent with 

natural rainfall. The distribution shows a higher amount of large drops 

than is naturally occurring. Rainfall intensity was measured to 62 mm/h 

as lowest which is very high compared to natural rain. Based on these 

parameters the simulated rain is not a naturally occurring rainfall. 

 

Keywords: Rain, disdrometer, drop size distribution, wind tunnel 

 



Kvantifiering av simulerat regn i 

vindtunnel 

 

Mittuniversitetet 

2018-06-08 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

iv 

Förord 
Vill börja med att tacka Mats Ainegren som varit handledare under mitt 

arbete och framförallt för att instrumentet kom i tid.  

Stort tack till Andreas Andersson som är projektledare för delprojektet 

under STII som jag fick ta del av. 

Även tack till Mikael Bäckström professor och Per Skoglund, 

forskningsingenjör på Sports Tech Research Centre för att jag fick vara 

med och observera under tester i vindtunneln. 

 

 



Kvantifiering av simulerat regn i 

vindtunnel 

 

Mittuniversitetet 

2018-06-08 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

v 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning .............................................................................................. ii 

Abstract ............................................................................................................ iii 

Förord ............................................................................................................... iv 

Innehållsförteckning ....................................................................................... v 

Terminologi .................................................................................................... vii 

1 Introduktion ............................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund .............................................................................................. 1 

1.2 Syfte ....................................................................................................... 2 

1.3 Mål ......................................................................................................... 2 

1.4 Avgränsningar ..................................................................................... 2 

2 Teori .......................................................................................................... 3 

2.1 Nederbörd ............................................................................................ 3 

2.2 Fallhastighetsmodeller ....................................................................... 4 

2.3 Droppstorleksfördelningen ............................................................... 5 

2.4 Nederbördsmätning ........................................................................... 7 

2.4.1 Kärl 7 

2.4.2 Distrometer 8 

3 Metod ...................................................................................................... 10 

3.1 Genomförande ................................................................................... 10 

3.2 Instrument .......................................................................................... 11 

3.3 Analys ................................................................................................. 12 

4 Resultat .................................................................................................. 14 

4.1 Droppspektrum ................................................................................. 14 

4.1.1 Position 1 utan tillförd vind 15 

4.1.2 Position 1 med tillförd vind 17 

4.1.3 Position 2 utan tillförd vind 21 

4.2 Droppstorleksfördelning ................................................................. 22 



Kvantifiering av simulerat regn i 

vindtunnel 

 

Mittuniversitetet 

2018-06-08 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

vi 

4.2.1 Position 1 utan tillförd vind 22 

4.2.2 Position 1 med tillförd vind 24 

4.2.3 Position 2 utan tillförd vind 26 

4.3 Regnintensitet .................................................................................... 27 

5 Diskussion ............................................................................................. 29 

5.1 Genomförande ................................................................................... 29 

5.2 Resultat ............................................................................................... 29 

5.3 Felkällor .............................................................................................. 31 

5.4 Vidare studier .................................................................................... 31 

6 Slutsats ................................................................................................... 32 

Referenser ........................................................................................................ 33 

Bilagor .............................................................................................................. 36 

Bilaga 1 – Nederbördsklasser ...................................................................... 37 

Bilaga 2 – Testplan ......................................................................................... 38 

Bilaga 3 – Teknisk specifikation BETE NC 0707 ...................................... 39 

Bilaga 4 - Teknisk specifikation   OTT Persivel2 .................................... 41 

Bilaga 5 – Storlek och hastighetsklasser OTT Persivel2 ........................ 42 

Bilaga 6 – Mätresultat 0,6 m ......................................................................... 44 

Bilaga 7 – Mätresultat 2,4 m ......................................................................... 52 

Bilaga 8 – Mätresultat droppstorleksfördelning ...................................... 58 



Kvantifiering av simulerat regn i 

vindtunnel 

 

Mittuniversitetet 

2018-06-08 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

vii 

Terminologi 
 

Droppstorleksfördelning  Statistisk fördelning av droppars 

storlek i en volymenhet. 

 

Ekvivalent droppstorlek Diametern på en sfär som 

innehåller samma volym som 

uppmätt droppe. 

Dysa Ett munstycke som kontrollerar 

en fluids flöde. 

Distrometer Ett instrument som används för 

att mäta storlek och hastighet på 

nederbörd. 
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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund 

Materialegenskaper på textilier går snabbt framåt och det ställs ständigt 

nya krav på verifiering av produkter. För att kunna utföra mer 

vetenskapliga studier på regnets inverkan på textilier och även 

människor och dess utrustning behövs det ta fram nytt 

forskningsunderlag.  

En simulerad nederbörd kan tillsammans med rullband och fläkten i 

vindtunneln utgöra möjligheter för ny forskning. Nederbördens inverkan 

på utövare och dess utrustning kan studeras med vetenskapliga metoder. 

Det är även viktigt att regnet då efterliknar ett naturligt regn för att skapa 

en miljö som efterliknar verkligheten.  

Idag finns ett regnsystem installerat i vindtunneln på Sports Tech 

Research Centres. Detta system är inte kvantifierat vad gäller 

fallhastighet, intensitet och vilka storlekar som förekommer för 

regndropparna. Alla dessa faktorer är viktiga för att skapa ett 

vetenskapligt underlag för framtida tester. På sikt vill man även kunna 

reproducera verkliga väderförhållanden där vind, temperatur och även 

regn är kontrollerbara faktorer. Som ett första steg behöver det befintliga 

regnsystemet mätas upp och analyseras och jämföras med egenskaper 

som återfinns på ett naturligt förekommande regn. Detta för att se om det 

simulerade regnet faktiskt efterliknar ett verkligt regn.  

Vindtunneln på Sports Tech Research Centres vindtunnel är en unik 

testmiljö som tillåter fysiologiska och mekaniska tester på både atletiska 

utövare och utrustning. Vindtunneln omfattar ett 15 kvadratmeter (m2) 

stort rullband som kan användas i en hastighet på upp till 50 kilometer i 

timmen (km/h). Detta gör rullbandet till ett av de största rullbanden i 

världen. I vindtunneln finns även en stor fläkt på 2,8 meter (m) i diameter 

som kan generera vindhastigheter på upp till 14 meter per sekund (m/s) 

över hela testmiljöns volym [1]. Genom att efterlikna faktiska miljöer och 

förhållanden kan utövare och utrustning testas i en kontrollerbar miljö. 

Denna miljö kan konstrueras till att efterlikna den miljö som utövaren och 

produkter vanligtvis befinner sig i. Exempel på dessa miljöer är 

längdskidåkning, cykling och löpning där utövaren utsätts för vind och 

temperatur [1].  
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Under byggnationen av vindtunneln utrustades det även ett 

nederbördsystem med avseende att skapa en fallande nederbörd 

inomhus [2]. Nederbörden begränsas med att endast flytande partiklar, 

regn kan genereras. Regnsystemet är idag uppbyggt av tre stycken dysor 

(munstycken) längs med vindtunneln med möjlighet till ett varierande 

vattenflöde på 17 - 27 liter per minut (L/min). Dysorna kan regleras 

separat och oberoende av varandra [2]. Både rullband, fläkt och 

nederbörd regleras enskilt vilket möjliggör att regnet kan användas 

enskilt eller tillsammans med vind och rullband. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete var att jämföra det befintliga regnsystemet i 

vindtunneln med naturligt förekommande regn. Arbetet syftar även till 

att skapa en djupare förståelse för vad som är karaktäriserar naturligt 

regn. 

 

1.3 Mål 

Målet med studien är att utföra experimentella mätningar på det 

simulerade regnet som idag kan generas i vindtunnel på Sports Tech 

Research Centres. Mätningarna avser att mäta viktiga egenskaper på det 

simulerade regnet och jämföra dessa med vetenskapligt framtagna 

modeller.  

 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie avgränsas till att kolla på nuläget för regnsystemet i 

vindtunneln på Sports Tech Research Centres. De egenskaper som valts 

att begränsas till för tester och analys är fallhastighet, droppstorlek och 

regnintensitet. Droppstorleksfördelningen beräknas utifrån uppmätta 

värden och det utförs inga mätningar på regn utomhus.  
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2 Teori 
Följande kapitel ämnar till att öka förståelsen för vad som är ett naturligt 

förekommande regn är. Även hur vetenskapligt framtagna modeller 

ämnar beskriva ett naturligt regn. 

 

2.1 Nederbörd 

Ordet nederbörd innebär alla vattenpartiklar som faller från atmosfären 

på grund av gravitationen. Dessa partiklar kan både vara flytande eller 

solida som klassificeras inom kategorier som duggregn, regn, hagel och 

snö. Ett vanligt mått på nederbörd som används i Sverige men även 

många andra länder är att bestämma den linjära höjden på den 

nederbörden som fallit [3]. Måttet på nederbörd mäts således i millimeter 

(mm), men även andra typer av mått används inom olika områden. Det 

förekommer både liter per kvadratmeter (L/m2) och kilogram per 

kvadratmeter (kg/m2). Dessa tre mått är relaterat till varandra då en mm 

över en kvadratmeter får volymen en liter och en liter vatten väger 

ungefär ett kilo.  

 𝑚𝑚
𝑚2⁄ = 𝐿

𝑚2⁄ =
𝑘𝑔

𝑚2⁄  
 

 

Naturlig nederbörd bildas genom att jordens vatten ständigt befinner sig 

i ett kretslopp. Vatten från sjöar och hav avdunstar till vattenånga som 

stiger upp i atmosfären. Vid tillräckligt höga höjder när temperaturen 

sjunkit kondenseras vattenånga i luften och moln bildas [4]. Moln består 

då av mycket små vattendroppar som klumpar ihop sig till större 

partiklar. När de uppnått en viss storlek och tyngd som inte kan hållas 

svävande faller de ner mot marken igen. Om de på vägen ner finns 

tillräckligt varma luftlager smälts de ner och bildar regndroppar. Det 

finns även möjligheter att det direkt kan bildas regn i moln framförallt i 

varma delar av världen.  
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Största skillnaden mellan nederbörd finns mellan de två olika tillstånden 

flytande och solid. Solid nederbörd tenderar att vara större till storleken 

och faller med olika hastigheter med stor variation beroende på snö eller 

hagel. Flytande nederbörd kallas regn och delas upp i olika kategorier 

mellan dropparnas storlek. En typisk regndroppe ligger mellan 0,5 – 5 

mm i diameter medan duggregn är betydligt mindre på 0,1 - 0,5 mm i 

diameter [5]. Även om regndroppar under vissa förhållanden kan bli 

betydligt större än 5 mm tenderar de att splittras till mindre droppar på 

grund av det luftmotstånd som uppstår mot regndroppen [6]. Små 

regndroppar tenderar att vara sfäriska medan större droppar blir mer 

tillplattade på grund av luftmotståndet [6]. Naturligt regn uppvisar även 

en viss mängd som förekommer naturligt. Denna mängd brukar 

avgränsas över en tid och kallas regnintensitet (mm/h). Vanligtvis mäts 

det som en mängd över en längre period då inga momentana mätningar 

genomförs. I bilaga 1 återfinns information om indelningen av 

regnintensiteten från SMHI [7]. 

 

2.2 Fallhastighetsmodeller  

Naturlig förekommande nederbörd visar på en mängd olika egenskaper 

som skiljer sig beroende på typ av nederbörd. Vanligtvis undersöks 

fallhastighet, form och storlek av partiklarna för att skapa en bild på hur 

nederbörden faktisk ser ut.  

I mitten av 1940-talet började de första vetenskapliga teorier om regns 

egenskaper växa fram. 1948 publicerade de amerikanska forskarna Gunn 

och Kinzer deras teori om regndroppars fallhastighet [8]. De hade utfört 

ingående experiment på fallhastigheten för olika droppstorlekar och 

lyckats skapat en matematisk modell. Deras teori och även resultatet av 

experimentet har sedan använts av många forskare. 

1977 publicerade två amerikanska forskare Atlas och Ulbrich en studie 

där de kollade på regnet egenskaper med mikrovågor [9]. De 

presenterade  en modell för förhallhastigheten på droppar som både 

efterliknade Gunn och Kinzers, och visade sig även stämma mot deras 

experiment. Ekvation 1 beskriver den resulterade fallhastigheten v (m/s) 

som funktion av den ekvivalenta droppdiametern D (mm) på 

regndroppen. 

 𝑣(𝐷) = 3,886𝐷0,67 (1) 
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Denna modell har visat att fallhastigheten på de minsta dropparna och 

de största dropparna inte är korrekt och modellen begränsas vanligtvis 

till 0,005 – 5 mm [9]. 

Ett flertal andra forskare har genom åren också försökt hitta andra 

modeller och teorier som beskriver regndroppars fallhastighet. En mer 

ingående modell av fallhastigheten på regndroppar är beskriven av två 

finländska forskare Salmi och Elomaa (2007) [10]. Deras studie byggde på 

en undersökning där även formen på dropparna. Ekvation 2 används som 

en beräkningsformel till regnsensorer [11]. 

 𝑣(𝐷) = 9,41[1 − exp( 0,556D1,13)] (2) 

2.3 Droppstorleksfördelningen 

Droppstorleksfördelningen ämnar beskriva den statistiska fördelningen 

av dropparnas storlek per volymenhet och använder oftast enheten (mm-

1 m-3) [12]. Droppstorleksfördelningen ofta förkortat DSD från det 

engelska uttrycket ”drop size distribution”. Fördelningen brukar även 

kallas Marshall – Palmer fördelningen utifrån de två forskare som först 

presenterade teorin [13].  

Framtagningen av denna fördelning skedde när regndroppsdata 

insamlades från flertal experiment på filterpapper [13]. Experimenten 

visade på samband mellan regndroppars storlek och en fördelning över 

dessa. Det visade att en exponentialfunktion kunde beskriva detta 

samband Ekvation 3. 

 𝑁(𝐷) = 𝑁0𝑒−𝛬𝐷 (3) 

Där N står för koncentrationen av droppar, N0 är initialvärde och Λ är 

lutningen. Under experimenten utförda av Marshall och Palmer framkom 

det att N0 har ett konstant värde på 8,0 * 103 (mm-1m-3) och att lutningen 

Λ beror på nederbördsintensiteten R (mm/h) ekvation 4. 

 𝛬 = 4,1𝑅−0,32  (4) 

Detta samband visar sig dock överestimera förekomsten av de små 

dropparna och passar bättre då regnintensiteten är låg, under 23 mm/h 

[13]. Fördelningen visar sig också vara mer fördelaktig då den tillämpas 

på ett homogent och långvarigt regn.  
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Förbättringar till denna exponentialfunktion undersöktes av Ulbrich 1983 

som kom fram till att en gammafördelning är applicerbar [14].  

 𝑁(𝐷) = 𝑁0𝐷−𝜇𝑒−𝛬𝐷  (5) 

Gammafördelningen visar sig ge en bättre estimering av minsta 

dropparna och som då främst beror på parametern μ som är 

storleksordningen för gammafördelningen. Noterbart att vid μ = 0 tar 

Ekvation 5 samma form som exponentialfunktionen Ekvation 3. N0 och Λ 

måste för gammafördelningen bestämmas och görs genom att integrera 

droppstorleksfördelningen och droppstorleken till en faktor n, den så 

kallade momentmetoden, på engelska ” Method of moments”.  

En annan väl etablerad teori är att basera droppstorleksfördelningen på 

en statistisk potenslag [15]. Där generella samband mellan regns 

egenskaper och potenslagen härleddes från droppstorleksfördelningen. 

Det visade sig att flera viktiga egenskaper direkt kan tolkas från 

individuella regndroppars storlek. 
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2.4 Nederbördsmätning 

2.4.1 Kärl 

Mätning av nederbörd har troligt pågått i enklare former genom hela 

människans historia. I Sverige börjades de i mitten av 1700 talet med ett 

försök att sammanställa vädret över Sverige, det dröjde dock till 1858 

innan ett bestående nät av metrologiska observationer lyckades. Under 

1960-talet påbörjade de första automatiserade stationerna att införas. 1995 

införde SMHI de idag standardiserade utförandena på automatiserade 

stationerna över landet [16].  

Den allra enklaste typen av nederbördsmätning är att samla in fallen 

nederbörd i ett kärl  av kända dimensioner och sedan mäta höjden på 

nederbörden. Det är en teknik som funnits länge och används även idag 

för att bestämma nederbördsmängder. Nackdelar med denna typ av 

mätning är att karaktäristiken på dropparna inte iakttas eller mäts. Det 

går inte utifrån en volym bestämma hur stora dropparna var eller med 

vilken hastighet de föll. Andra begränsningar är känslighet mot vind, 

vilket gör att dropparna inte faller ner i kärlet. Andra faktorer kan vara 

avdunstning av nederbörden om insamling inte görs ofta, även vätning 

av kärl kan vara en felkälla till resultatet.  

En mer automatiserad metod för nederbördsmätning är när 

uppsamlingen fördelas på två mindre kärl placerat på en vippa som 

sedan tippar över när viss mängd uppnåtts. Denna metod har blivit en 

populär metod på grund av sin enkelhet. Denna metod gör det även 

möjligt till att observera nederbördsintensiteten.  

Vippmätmetoden gör det även möjligt att digitalisera förlopp och 

förekommer ofta som mätmetod i regnmätare. Även denna metod har 

felkällor som avdunstning, vind och vätning vilket kan ge missvisande 

resultat. Metoden kan inte mäta droppstorlek eller fallhastigheten på 

droppar. 
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2.4.2 Distrometer 

Distrometer är en typ av instrument som används främst till att mäta 

droppstorlek och fallhastighet. Genom beräkningar kan sedan 

droppstorleksfördelningen bestämmas, där mängd, intensitet och 

radarreflektivitet kan härledas.  Vanliga användningsområden för en 

distrometer är vid flyg och trafikövervakning då en automatiserad 

process av vädersituationen kan bestämmas. Även vid forskning är 

distrometer vanlig då den möjliggör en noggrann uppmätning av både 

nederbördens storlek och fallhastighet.  

Joss och Waldvogel uppfann år 1967 en typ a distrometer som baserades 

på kollisionsteknik och omvandlar den kinetiska energin i regndroppar 

till en elektrisk puls [17]. Den kinetiska energin ger en amplitud som är 

relaterat till en viss droppstorlek. Denna typ av instrument användas ofta 

som referens till andra mätmetoder [18].  

Videofilmning av droppar är en typ av distrometer där droppar filmas 

från två håll och kan genom videoteknik även bestämma droppars form 

[18]. Denna teknik kallas 2D-video distrometer (2DVD) och används ofta 

när mätningar på formen av is och snö är av intresse. 

Optiska distrometrar är en typ av distrometer som använder ljusets 

egenskaper för att bestämma droppars storlek och fallhastighet. Figur 1 

visar på en typisk distrometer från OTT Hydromet [19]. 

 

            Figur 1 Optisk distrometer OTT Persivel2 
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Vanligtvis används idag en laser för att skapa ett homogent fält av ljus för 

denna typ av mätning. Lasern skickas ut till en mottagare bestående av 

en fotodiod som omvandlar laserljus till elektriska signaler, när inga 

partiklar återfinns i fältet ges maximalt utslag [18]. När partiklar rör sig 

genom fältet blockeras laserljuset och mottagaren får en reducerad 

elektrisk signal, storleken på signalminskningen ger då partikelns storlek. 

Fallhastigheten bestäms genom att mäta tiden som partikeln rör sig 

genom fältet vilket motsvarar tiden på den reducerade signalen. Många 

distrometrar bygger på laser teknik där fältet ofta är parallell med marken 

och ofta är konstruerade för att endast mäta fallhastighet.                Figur 

2 visar på en översikt av  principen på en laser distrometer [19].  

 

 

               Figur 2 Principen för en laser-optiskdistrometer 

 

Från storlek och fallhastighet kan droppstorleksfördelningen beräknas 

vilket ger information om intensitet, kinetisk energi och radarreflektivitet 

för att nämna några.  

Optiska distrometer har visat på hög noggrannhet och tillförlitliga 

resultat i jämförelse med andra typer av mätningar [18]. Ingående studier 

på har bland annat gjords mot specifika instrument [20]. Tekniken visar 

på en hög tillförlitlighet även om nackdelar finns. Som för de flesta 

tekniker för regnmätning så är även optiska distrometrar känsliga för 

vind [20] [21]. Ingående studier för att öka precisionen både genom 

datoriserade algoritmer där olika distrometer tekniker samverkar har 

visat på en minskning för känsligheten mot vind [22].  
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3 Metod 
För att skapa en bild över det simulerade regnets egenskaper i 

vindtunneln så utfördes ett antal experimentella tester. Testerna utfördes 

vid stillastående luft på två höjder samt vid tre olika vattentryck till de 

dysor som var installerade. För att undersöka vindens inverkan valdes 

testerna att även utföras med två vindhastigheter. Fullständig lista över 

genomförda tester finns i bilaga 2. 

 

3.1 Genomförande 

Det regnsystem som idag är installerat i vindtunneln kan regleras 

oberoende på både vind och rullband. Regnsystemet består av tre stycken 

munstycken (dysor) monterade i taket av vindtunnelns testområde. De är 

placerade med ett avstånd av 1,9 m mellan varje dysa i luftflödesriktning 

och är centrerade i tunneln [2]. Flödet till dysorna regleras genom att 

ställa ett vattentryck för systemet, trycket kan regleras steglöst mellan 0,2 

– 0,5 bar vilket motsvarar 17 - 27 L/min. För att kvantifiera det genererade 

regnet i vindtunneln placerades en distrometer OTT Persivel2 inuti 

tunneln. För att skapa en bra bild över regnets egenskaper placerades 

distrometern på olika höjd i vindtunneln. Distrometern var placerat 

centrerad i tunneln i linje med de dysor som generar regnet. De olika 

positioneringarna av distrometern valdes med avseende på systemets 

utseende. Positionerna som var intressant att kontrollera var direkt under 

en dysa (1) och mittemellan två dysor (2) se Figur 3 över positionering av 

distrometer. Testerna utfördes på två höjder 2,4 m och 0,6 m över 

vindtunnelns golv indikerat med pilar i Figur 3. 

 

Figur 3 Positionering av distrometer i vindtunneln 
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Detta medförde att både en dysas egenskaper kunde kvantifieras samt 

inverkan av två dysor. För att utreda om det är olika storleksfördelningar 

och intensitet beroende på närhet till dysa. För varje position reglerades 

trycket i tre steg 0,2, 0,5 och 0,8 bar. Ett tryck på 0,8 bar var möjligt att 

använda men är utanför systemets specifikationer resulterande flöde för 

0,8 bar var 33 l/min. I Bilaga 3 finns teknisk specifikation om dysorna 

(NC0707, BETE Fog Nozzle, inc USA) som är installerade i vindtunneln 

samt tryck- flödesdiagram. Vindens påverkan på regnet undersöktes 

genom att reglera vindströmmen i tunneln i tre steg 0, 5 och 10 m/s.  

Position 2 avsåg till att identifiera samverkan av två dysor och det 

genomfördes endast tre tester vid denna position. Ett konstant 

vattentryck på 0,2 bar samt att vinden reglerades i tre steg. På grund av 

utseendet och av dysornas position var höjden 2,4 m utanför dysornas 

spridning, inget test genomfördes på den höjden. 

Mätningarna genomfördes så att distrometern samlade in värden i 60 s 

intervall. Då PC mjukvaran utgick från datorns systemtid så startades 

mätningarna för att sedan vänta till att data samlades in under 60 s. För 

att säkerställa ett lika långt resultat för alla mätningarna. Mätningarna 

avses utgöra underlag för vidare analys av regnets egenskaper.   

 

3.2 Instrument 

Distrometern som användes under mätningarna var av typen  OTT 

Persivel2 (P2). Tekniska specifikationer för OTT Persivel2  återfinns i 

bilaga 4. Persivel2 är av typen optisk distrometer och använder sig av ett 

laserljus. Instrumentet är ett komplett system vilket innebär att det direkt 

beräknar och klassificerar rådande nederbörd. Nederbörds partiklar kan 

både vara flytande eller solida, storleken är mellan 0,2 - 8 mm respektive 

0,2 - 20 mm. Instrumentet utför mätningarna med endast en optisk sensor. 

Utifrån de uppmätta storlekarna och motsvarade hastigheter beräknar 

distrometern typ av nederbörd, kinetisk energi, intensitet, 

radarreflektivitet och synlighet. Vilket sker direkt i instrumentets PC-

mjukvara [19]. Det som var av intresse för vidare analys var intensitet, 

droppstorlek och fallhastighet.  
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Persivel2 samlar in data genom att mäta responsen genom laserfältet och 

klassificerar de utefter uppmätt ekvivalentdiameter och fallhastighet. 

Totalt delas det på 32 klasser vardera vilket summeras till 1024 möjliga 

utfall och presenteras som en 32 X 32 matris. Intervallet för 

diameterklasserna är 0 – 25 mm och bredden på klasserna ökar från 0,125 

– 3 mm, klassbredden blir bredare för större partiklar. De första två 

diameterklasserna har lämnats tom och minsta detekterbara diameter är 

ungefär 0,25 mm [20]. Hastighetsklasserna förhåller sig på samma sätt 

och har ett intervall på 0,2 – 10 m/s. I bilaga 5 finns tabeller över klasser 

och klassbredd för diameter och hastighet.  

 

3.3 Analys 

Mätdata från distrometern utgör ett statistiskt underlag för det rådande 

läget i vindtunneln. Nederbörd och vindhastighet. För att visualisera det 

rådande läget så valdes dropparna att plottas med ett färgspektrum över 

antalet droppar i varje klass. Klasserna hämtades från distrometer 

tillverkarens webbplats [19]. Spektrumet jämfördes sedan med olika 

modeller som avser att beskriva en naturlig regndroppes fallhastighet 

med avseende på dess storlek. Atlas och Ulbrich [9] samt Salmi och 

Elomaa [10] valdes som underlag för jämförelseanalysen. Då de är 

framtagna på olika sätt fungerar analysen även som en utvärdering för 

vilken modell som är mest lämpad för vidare studier. 

Droppstorleksfördelningen undersökes för varje test och jämfördes med 

Marshall och Palmers fördelning [13]. Ekvation 3 och 4 utvärderades med 

R = 25 mm/h vilket är på gränsen som fördelningen anses vara användbar 

. 

för att se om det simulerade regnet i vindtunneln följer teoretiska 

samband för naturligt förekommande regn. 

För att beräkna droppstorleksfördelningen från den klassindelning som 

distrometern gör används ekvation 6. 

 
𝑁𝑖(𝐷) =

1

𝐴(𝐷𝑖)𝛥𝐷𝑖𝛥𝑡
∑

𝑛𝑖𝑗

𝑣𝑗

𝑗

𝐽=1
 (6) 
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Där i är diameterklasserna (1 – 32) och j är hastighetsklasserna (1 - 32), Δt 

är integrationstiden vilket motsvara den samplingstid som användes. Ni 

är droppstorleksfördelnigen (mm-1 m-3) för droppstorleksklassen i. ΔDi är 

klassbredden för droppstorleksklassen (mm), vj (m/s) är mittvärdet för 

fallhastigheten i aktuell klass. nij är antalet droppar som finns i position ij 

i matrisen.  

Den effektiva area A(Di) (m2) är måttet på det effektiva mätområde som 

instrumentet har för varje storleksklass. Storleken på P2 totala 

mätområde är 180 mm x 30 mm, den effektiva arean är mindre då hela 

droppensstorlek det vill säga halva droppen måste falla genom 

laserskiktet.  

 
𝐴(𝐷𝑖) = 10−6 ∗ 180 ∗ (30 −

𝐷𝑖

2
) (7) 

Ekvation 7 visar också på att den effektiva arean minskar med en ökad 

droppstorlek. Detta medför att arean är beroende på droppstorleken efter 

distrometer klasserna. P2 filtrera även bort 50 % av alla droppar som 

faller med en orimlig hastighet till storlek [19].  

En regressionsanalys utförde även på de beräknade värdena för att 

visualisera eventuella trender. Typen av regressionsanalys som användes 

var en ickelinjär exponentiell modell för att efterlikna Marshall och 

Palmers modell. 

Regnintensiteten undersöktes för att identifiera om det var någon 

skillnad beroende på var man befinner sig i höjdled i vindtunneln. 

Mätningarna utfördes på samma platser som för storlek och hastighet och 

mätvärden hämtades direkt från distrometern.  
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4 Resultat 
I  följande kapitel presenteras utvalda delar av det resultat som framkom 

från de genomförda mätningarna. Fullständiga mätresultat återfinns i 

bilaga 6-8 Kapitlen är uppdelade mellan vid vilken position testerna 

utfördes se Figur 3. Även mellan stillastående vind och med tillförd vind 

för att särskilja på vindens inverkan på mätresultaten. 

 

4.1 Droppspektrum 

Droppspektrum används för att visualisera vilken storleken och hastighet 

som dropparna hade under testerna i vindtunneln. En jämförelse med 

Atlas och Ulbrich [9] grön linje samt Salmi och Elomaa [10] svart linje 

användes som referens för naturligt förekommande regnfall. 

Resulterande grafer har begränsats till området 0 – 4 mm diametern samt 

0 – 10 m/s för hastigheten. Det förekom inga droppar större än 4 mm 

under genomförda tester. 

Det sträckande rutnätet utgör klassindelningen efter distrometerns 

klassificering se bilaga 5. Den färgade skalan anger antalet uppmätta 

partiklar per klass som distrometern samlade in under 60 s.  

De tester som valts att presenteras är från position 1 direkt under en dysa. 

Vid 0,5 bar vattentryck samt vid båda höjdpositionerna 2,4 m och 0,6 m. 

Samt från position 2 mittemellan två dysor på höjden 0,6 m vid 0,2 bar 

vattentryck. 
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4.1.1 Position 1 utan tillförd vind 

Från det test som utfördes där distrometer var placerad direkt under en 

dysa på hög höjd, 2,4 m med ett vattentryck på 0,5. Figur 4 visar på en 

tydlig förekomst att mängden av dropparna hade en storlek av ungefär 

0,5 – 1,5 mm i diameter. Dropparna har även en tydlig utspridning över 

många klasser. Dropparna ligger även uteslutande med hastigheter lägre 

än de modeller som används för att representera ett naturligt regn. Vilket 

tyder på att dropparna inte faller med en naturlig hastighet. Större 

droppar avviker även mer från modellerna än de mindre dropparna. 

 

Figur 4 Droppspektra direkt under en dysa vid 0,5 bar vattentryck på 2,4 m höjd utan 

tillförd vind. Jämförelse med [8] och [12] graderingen avser antalet droppar. 
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Figur 5 visar droppspektrumet som uppmättes då distrometern var 

placerad lågt i vindtunneln på 0,6 m höjd direkt under en dysa. 

Dropparna följde här mer modellernas samband mellan storlek och 

fallhastighet. Där mängden av dropparna förekommer nära modellerna. 

Dropparna föll med en hastighet som därmed liknar ett naturligt 

förkommande regn för droppar av den storleken. Droppstorleken har 

även minskat från föregående test som utfördes högre upp i vindtunneln 

här var största antalen droppar mellan 0,5 – 1,25 mm 

 

Figur 5 Droppspektra direkt under en dysa vid 0,5 bar vattentryck på 0.6 m höjd utan 

tillförd vind. Jämförelse med [8] och [12] graderingen avser antalet droppar. 
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4.1.2 Position 1 med tillförd vind 

Tester med vind utfördes med avseende att visualisera vindens inverkan 

på droppars fallhastighet och storlek. Vid tester direkt under en dysa på 

2,4 m höjd och en tillförd vind på 5 m/s. Droppspektrumet i Figur 5 visar 

på att droppar föll med en lägre hastighet än för de modeller som 

beskriver naturligt regn. I Figur 7 ökades vindhastigheten till 10 m/s 

vilket medförde att stora antal droppar även spred ut sig över flera 

storleksklasser. Dropparna föll uteslutande med en lägre hastighet än 

modellerna för naturligt regn. De större dropparna avviker även här mer 

från modellerna än de små dropparna. 

 

Figur 6 Droppspektra direkt under en dysa vid 0,5 bar vattentryck på 2,4 m höjd med 

en tillförd vind på 5 m/s. Jämförelse med [8] och [12] graderingen avser antalet 

droppar. 
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Figur 7 Droppspektra direkt under en dysa vid 0,5 bar vattentryck på 2,4 m höjd med 

en tillförd vind på 10 m/s. Jämförelse med [8] och [12] graderingen avser antalet 

droppar. 
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Vid låg höjd 0,6 m och en vind på 5 m/s visar droppspektrumet i  Figur 8 

på att dropparnas fallhastighet närmade sig de modeller som beskriver 

ett naturligt regn. Storleken på dropparna ökade även här från tester på 

den högre höjden se Figur 5. Vid denna höjd finns det även få små 

droppar och där alla droppar hade en fallhastighet på över 1 m/s. 

Vid en ökning av vindhastigheten till 10 m/s visar Figur 9 på att 

droppstorleken ökade kraftigt och att fallhastigheten var betydligt lägre 

än modellerna för naturligt regn. Antalet droppar höll sig inom ett 

avgränsat område och även här var det få små droppar. Även här föll inga 

droppar med hastigheter under 1 m/s.  

 

Figur 8 Droppspektra direkt under en dysa vid 0,5 bar vattentryck på 0.6 m höjd med 

en tillförd vind på 5 m/s. Jämförelse med [8] och [12] graderingen avser antalet 

droppar. 
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Figur 9 Droppspektra direkt under en dysa vid 0,5 bar vattentryck på 0.6 m höjd med 

en tillförd vind på 10 m/s. Jämförelse med [8] och [12] graderingen avser antalet 

droppar. 
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4.1.3 Position 2 utan tillförd vind 

Vid position 2 mittemellan två dysor utfördes tester med endast ett tryck 

0,2 bar. I Figur 10 visar på ett stort antal klasser som har många droppar. 

De uppmätta storlekarna har även ett brett spann på 0,5 -3 mm. Här följer 

de små dropparna modellerna medans de större dropparna avviker mer. 

 

Figur 10 Droppspektra mittemellan två dysor vid 0,2 bar vattentryck på 0,6 m höjd 

utan tillförd vind. Jämförelse med [8] och [12] graderingen avser antalet droppar. 
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4.2 Droppstorleksfördelning 

Droppstorleksfördelningen är en viktig del i att bestämma regnets fysiska 

egenskaper. Fördelningen beräknades från uppmätta värden och 

Ekvation 6 och 7. En jämförelse med Marshall och Palmer gjordes för att 

visualisera ett naturligt förekommande regn [13]. Marshall- Palmer har 

från ekvation 3 och 4 utvärderas för 25 mm/h regnintensitet, vilket är en 

övre gräns på vad denna fördelning anses som användbar till. En 

ickelinjär regressionsanalys utfördes på de beräknade 

droppstorleksfördelningarna för att visualisera eventuella trender.  

 

4.2.1 Position 1 utan tillförd vind 

Från tester utan tillförd vind så följer droppstorleken samma mönster vid 

olika höjder i vindtunneln. I Figur 11 ser man att av mängden droppar 

vid låg höjd sjunker något mot den höga höjden. 

Droppstorleksfördelningen följer inte modellen som använts till att 

beskriva ett naturligt regn. Vid jämförelse mot naturligt regn visar det på 

en kraftigt avvikande andel stora droppar. Droppstorleksfördelningen 

visar också på att det förekom fler antal stora droppar än små droppar 

under testet. Regressionslinjen visade passa dåligt mot beräkningar 

utförda med mätvärden och kan endast ses som ett geometriskt 

medelvärde för serien. 
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Figur 11 Droppstorleksfördelningen vid hög och låg höjd. Vid 0,5 bar utan tillförd 

vind. Jämförd med Marshall- Palmer [13]. 
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4.2.2 Position 1 med tillförd vind 

Vid tester med tillförd vind på 5 m/s ändras droppstorleksfördelningen 

för olika höjder i tunneln. I Figur 12 kan man se att vid hög höjd så ökar 

mängden stora droppar. Vid den låga höjden så är det en stor spridning 

mellan de minsta dropparna och de största. Vid låg höjd ökar mängden 

stora droppar kraftig. Båda mätningarna visar på att det förekom större 

mängd stora droppar än i naturligt regn. Regressionslinjen visade passa 

dåligt mot beräkningar utförda med mätvärden och kan endast ses som 

ett geometriskt medelvärde för serien. 

 

Figur 12 Droppstorleksfördelningen vid hög och låg höjd. Vid 0,5 bar med tillförd 

mind på 5 m/s. Jämförd med Marshall- Palmer [14]. 
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När vindhastigheten ökades till 10 m/s ändrades även här 

droppstorleksfördelningen beroende på höjd. I Figur 13 kan man även 

där se att vid hög höjd så förhöll sig fördelningarna likartat. Mängden 

stora droppar ökade också där. Vid låg höjd så är det även där stor 

spridning på droppar, de minsta är betydligt färre. Mängderna har även 

sjunkit från tidigare tester. Regressionslinjen visade passa dåligt mot 

beräkningar utförda med mätvärden och kan endast ses som ett 

geometriskt medelvärde för serien. 

 

Figur 13 Droppstorleksfördelningen vid hög och låg höjd. Vid 0,5 bar med tillförd 

vind på 10 m/s. Jämförd med Marshall- Palmer [14]. 
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4.2.3 Position 2 utan tillförd vind 

Från mätning mittemellan två dysor utfördes mätningar med endast ett 

tryck 0,2 bar och endast en höjd. Figur 14 visar att det finns en mindre 

mängd små droppar i förhållande till stora och att mängden även ökar. 

Droppstorleksfördelningen följer inte modellen för vad som beskriver ett 

naturligt förekommande regn. Regressionslinjen visade passa dåligt mot 

beräkningar utförda med mätvärden och kan endast ses som ett 

geometriskt medelvärde för serien. 

 

Figur 14 Droppstorleksfördelningen vid låg höjd. Vid 0,2 bar utan tillförd vind. 

Jämförd med Marshall- Palmer [14]. 
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4.3 Regnintensitet 

Regnintensiteten utgår från uppmätta värden från distrometerns under 

genomförda tester. Distrometern samlade in data under 60 s.  

Resultaten från den höga höjden 2,4 m presenteras i Tabell 2 och 

resultaten från den låga höjden 0,6 m presenteras i Tabell 2. 

Den lägsta uppmätta intensiteten från tester direkt under en dysa var 62,2 

mm/h vid 0,2 bar vattentryck och utan tillförd vind. Vinden påverkar 

resultaten och ger en ökning på uppmätt intensitet. Regnintensiteten ökar 

med ett högre vattentryck och har även störst ökning högre upp i 

vindtunneln. Det är skillnad i regnintensiteten beroende på höjd i 

vindtunneln vilket illustreras i Figur 15. 

 

Tabell 1 Regnintensiteten (mm/h) direkt under en dysa vid 2,4 m höjd och olika 

vindhastigheter. 

Vindhastighet 0,2 bar 0,5 bar 0,8 bar 

0 m/s 102,8 386,0 276,9 

5 m/s 393,5 395,4 380,0 

10 m/s 373,3 399,0 542,3 

 

Tabell 2 Regnintensiteten (mm/h) direkt under en dysa vid 0,6 m höjd och olika 

vindhastigheter. 

Vindhastighet 0,2 bar 0,5 bar 0,8 bar 

0 m/s 62,2 68,0 69,1 

5 m/s 76,1 83,7 88,2 

10 m/s 85,6 92,9 96,5 
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Figur 15 Intensitet över höjd vid olika vattentryck, vid stillastående vind. 

 

Vid position 2 mittemellan två dysor utfördes endast tester med 0,2 bar vat-
tentryck för att identifiera skillnader och hur två dysor inverkar på varandra. 

Uppmätta värden från distrometern presenteras i Tabell 3. 

 
Tabell 3 Regnintensiteten (mm/h) mittemellan två dysor vid 0,6 m höjd och olika 

vindhastigheter. 

Vindhastighet 0,2 bar 

0 m/s 7.690 

5 m/s 102.8 

10 m/s 74.705 
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5 Diskussion 
 

5.1 Genomförande 

Under de tester som genomfördes i vindtunneln lades stor vikt vid att få 

ett sådant lika resultat mellan mätningarna som möjligt. Det var viktigt 

att både se till att distrometern stod stadigt och inte svajade för mycket. 

Att det var fritt uppåt båda för att efterlikna en montering utomhus men 

även för att inte blockera droppar eller orsaka skvätt från närliggande 

föremål. Distrometern valde också att orienteras så att laserfältet var 

tvärsöver vindtunneln, vilket ansågs som en bra placering då dropparna 

vid tillförd vind kunde falla igenom fältet utan hinder. 

Vid genomförda mätningar kunde man också observera att vinden hade 

stor påverkan på droppar. De minsta dropparna tenderade till att blåsa 

iväg innan distrometern. Vilket även kunde även urskiljas på 

mätresultaten speciellt vid mätningarna på låg höjd Figur 8. Detta styrks 

även av den beräknade droppstorleksfördelningen se Figur 13 vid samma 

mätning. Det visar på en stor skillnad mellan mängden små mot stora 

droppar och att mängden även ökar med diametern.  

 

5.2 Resultat 

Fallhastigheten för dropparna visade sig förändras beroende på höjden i 

vindtunneln. Längre ner i tunneln närmade sig dropparna modellerna 

som valdes att jämföras emot medans vid hög höjd var det mer utdraget.  

Även antalet droppar som distrometern klassificerade förändrades vilket 

beror till stor del av det koniska mönster som dysan fördelar vattnet över. 

Den  koniska spridning ger att det är samma mängd vatten som fördelar 

sig på två olika ytor. Till viss del har den övre mätpunkten också mer 

droppar som förflyttar sig i sidled och inte faller rakt igenom laserfältet. 

Det är väldigt tydligt att vinden har stor inverkan på mätutrustningen 

framförallt vid högre hastigheter på vinden. En tillförd vind  tenderar att 

dra ut spektrumet mer och registrerar större droppar. Även om så är fallet 

att distrometern ger en felaktig mätning vid vind så bör den även påvisa 

samma fel vid mätningar utomhus. 
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Droppstorleksfördelning som beräknades visar på en liknande 

fördelning när det var stillastående luft i tunneln. Det var endast den 

beräknade mängden som sjönk. Det visar också på att mängden droppar 

med större diameter förekommer betydligt mer än droppar med liten 

diameter. Detta är motsatt till ett naturligt regn då mängden av små 

droppar är dominerande.  

Det är inte helt oväntat då dysan är konstruerad för att ge en jämn 

spridning av droppar vilket troligen är lättare att åstadkomma om 

dropparna fördelar sig jämnt. Från Figur 13 kan man se att 

regressionslinjerna är relativt parallella med diametern skalam. Nu är 

denna linje byggd efter en exponentiell regression och visar mest på ett 

geometriskt medelvärde av fördelningen på grund av det onaturliga 

regnet. Droppstorleksfördelningen är främst anpassad till att beräkna ett 

naturligt regn och är framtagen från mätningar gjort på naturligt regn. 

Metoden bör även fungera för att beräkna droppstorleksfördelningen på 

ett icke naturligt regn som i det här fallet. Det är mycket troligt att 

dropparna i det här fallet fördelar sig kring en droppstorlekstorlek. Vilket 

kan påvisas av att just regressionslinjen är så pass parallell.  

Regnintensiteten från mätningarna visar på en väldig hög nivå där lägsta 

uppmätta var 62 mm/h vid lägsta inställningsmöjligheten. Det lägsta 

uppmätta värdet är mer än vad den högsta klassificering på 

nederbördsintensitet från meteorologiska institutioner till exempel SMHI 

som anger högsta klassen som över 50 mm/h [7]. Regnintensiteten mellan 

två dysor visar på ett väldigt ologiskt resultat och kan endast logiskt 

förklaras som mätfel i instrumentet vid de testerna. 
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5.3 Felkällor 

Vinden har stor inverkan på denna typ av mätinstrument, men även all 

typ av nederbördsmätning. Vid stillastående luft så visar mätresultaten 

ett mer enhetligt samband. Tester med tillförd vind så får resultaten större 

spridning av droppstorleken och hastigheten på dropparna är lägre. 

Vinden gör att sidoförflyttningen på dropparna ökar vilket betyder att de 

tar längre tid igenom distrometerns mätområde. En längre tid ger då en 

lägre hastighet vilket var tydligt för tester på den 2,4 m då större droppar 

visade på att falla med en betydande lägre hastighet än vad de gjorde vid 

stillastående luft. Omvänt var det på 0,6 m höjd då vinden hade påverkat 

dropparna så mycket att det lättaste hade blåst bort innan distrometern 

som då endast mätte de största dropparna. Detta visade sig också 

förekomma vid samma höjd mittemellan två dysor. 

 

5.4 Vidare studier 

Det kan från uppmätta storlekar vid stillastående luft vara möjligt att 

beräkna vilken faktisk sidoförflyttning dropparna har när vind läggs till. 

Vindtunneln är en kontrollerbar miljö där vind och temperatur kan 

regleras med hög noggrannhet vilket medför en ökad kontroll vid sådana 

tester. Vilket kan ge information om vilken fallhastighet och storlek 

dropparna faktiskt har under blåsiga förhållanden i vindtunneln.  

Då fallhastigheten beror på höjden i vindtunneln och att luftmotståndet 

också bromsar bör det finnas en jämnvikts höjd där det genererade regnet 

börjar falla med en naturlig hastighet. En sådan höjd kan vara viktig att 

bestämma då under framtida tester kan vara viktigt att säkerställa en 

naturlig hastighet på regnet. 

  



Kvantifiering av simulerat regn i 

vindtunnel 

 

Mittuniversitetet 

2018-06-08 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

32 

6  Slutsats 
Utifrån genomförda mätningar på befintliga regnsystemet i vindtunneln 

på Sport Tech Research Centres. Följande slutsatser kan dras med 

avseende på systemets likhet med ett naturligt förekommande regn 

baserat på utvalda modeller som forskare har tagit fram och arbetat med 

i över 70 år. 

Fallhastigheten på droppar är beroende på höjden i vindtunneln. Vid 

lägre höjd närmar sig dropparna modellerna, på högre höjd har 

dropparna en spridning. De större dropparna faller med större avvikelse 

från modellerna än de mindre dropparna. 

Droppstorleksfördelningen visar på att mängden stora droppar är 

betydligt mer än vad som förekommer naturligt. Vinden påverkar 

fördelningen mycket och varierar med höjden i vindtunneln. Vid 

stillastående luft visas bara en skillnad i total mängd mellan låg 

respektive hög höjd.  

Regnintensiteten i vindtunneln är väldigt hög, den lägsta nivån 

producerar en regnmängd som är mer än den högsta klassificeringen från 

meteorologiska institutioner. Regnintensiteten är kopplad mot 

droppstorleksfördelningen och visar på en onaturlig mängd regn. 

Genomförda mätningar visar på att mätmetodiken och instrumentet kan 

tillämpas på ett simulerat regn. Ett simulerat regns 

droppstorleksfördelning kan beräknas med samma metodik och ger en 

tydlig bild. Droppstorleksfördelningen ligger som grund för fler storheter 

som är viktiga och möjliggöra beräkningar av dem. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Nederbördsklasser 

Bilaga 2 – Utförda tester 

Bilaga 3 – Teknisk specifikation BETE NC 0707 

Bilaga 4 – Teknisk specifikation OTT Persivel2 

Bilaga 5 – Storlek och hastighetsklasser OTT Persivel2 

Bilaga 6 – Mätresultat 0,6 m 

Bilaga 7 – Mätresultat 2,4 m 

Bilaga 8 – Droppstorleksfördelningen 

 



 Bilaga 1 – Nederbördsklasser 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

Bilaga 1 – Nederbördsklasser 
 

Lätt regn ger mindre än 0,1 mm per 10 minuter eller högst 0,5 mm på 
en timme. 

Måttligt regn ger 0,1-0,7 mm per 10 minuter eller 0,5-4 mm på en 
timme. 

Starkt regn ger mer än 0,7 mm per 10 minuter eller mer än 4 mm på en 
timme. 

Lätta regnskurar ger mindre än 0,4 mm per 10 minuter eller 
högst 2 mm på en timme. 

Måttliga regnskurar ger 0,4-2 mm per 10 minuter eller 2-10 mm på en 
timme. 

Starka regnskurar ger 2-8 mm per 10 minuter eller 10-50 mm på en 
timme. 

Mycket starka regnskurar ger minst 1 mm per minut, minst 8 mm per 
10 minuter eller minst 50 mm på en timme (skyfall). 

Källa: SMHI [7] 

  



 Bilaga 2 – Testplan 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

Bilaga 2 – Testplan 
 

Tabell 4 Utförda tester i vindtunnel. 

Positon [-] Höjd [m] Vattentryck [bar] Vindhastighet [m/s] 

1 0,6 0,2 0 

1 0,6 0,5 0 

1 0,6 0,8 0 

1 0,6 0,2 5 

1 0,6 0,5 5 

1 0,6 0,8 5 

1 0,6 0,2 10 

1 0,6 0,5 10 

1 0,6 0,8 10 

2 0,6 0,2 0 

2 0,6 0,2 5 

2 0,6 0,2 10 

1 2,4 0,2 0 

1 2,4 0,5 0 

1 2,4 0,8 0 

1 2,4 0,2 5 

1 2,4 0,5 5 

1 2,4 0,8 5 

1 2,4 0,2 10 

1 2,4 0,5 10 

1 2,4 0,8 10 

 

 

 



 Bilaga 3 – Teknisk specifikation BETE NC 0707 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

Bilaga 3 – Teknisk specifikation 
BETE NC 0707 

 



 Bilaga 3 – Teknisk specifikation BETE NC 0707 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

 

Figur 16 Tryck-flödes diagram BETE NC0707 



 Bilaga 4 - Teknisk specifikation   OTT Persivel2 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

Bilaga 4 - Teknisk specifikation   
OTT Persivel2 

 

 



 Bilaga 5 – Storlek och hastighetsklasser OTT Persivel2 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

Bilaga 5 – Storlek och 
hastighetsklasser OTT Persivel2 

 

 

  



 Bilaga 5 – Storlek och hastighetsklasser OTT Persivel2 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

 



 Bilaga 6 – Mätresultat 0,6 m 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

Bilaga 6 – Mätresultat 0,6 m 
Fullständiga mätresultat från genomförda tester på position 1 direkt 

under en dysa och Position 2 mittemellan två dysor på 0,6 m höjd i 

vindtunneln. 

Position 1 0,2 bar vattentryck varierande vindhastighet 

 

 

Figur 17 Droppspektra direkt under en dysa vid 0,6 m. 0,2 bar vattentryck och 0 m/s 

vindhastighet. 

 



 Bilaga 6 – Mätresultat 0,6 m 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

 

Figur 18 Droppspektra direkt under en dysa vid 0,6 m. 0,2 bar vattentryck och 5 m/s 

vindhastighet. 

 
Figur 19 Droppspektra direkt under en dysa vid 0,6 m. 0,2 bar vattentryck och 10 m/s 

vindhastighet. 

  



 Bilaga 6 – Mätresultat 0,6 m 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

Position 1 0,2 bar vattentryck varierande vindhastighet 

 

Figur 20 Droppspektra direkt under en dysa vid 0,6 m. 0,5 bar vattentryck och 0 m/s 

vindhastighet. 



 Bilaga 6 – Mätresultat 0,6 m 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

 

Figur 21 Droppspektra direkt under en dysa vid 0,6 m. 0,5 bar vattentryck och 5 m/s 

vindhastighet. 

 

Figur 22 Droppspektra direkt under en dysa vid 0,6 m. 0,5 bar vattentryck och 10 m/s 

vindhastighet. 

  



 Bilaga 6 – Mätresultat 0,6 m 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

Position 1 0,5 bar vattentryck varierande vindhastighet 

 

Figur 23 Droppspektra direkt under en dysa vid 0,6 m. 0,8 bar vattentryck och 0 m/s 

vindhastighet. 



 Bilaga 6 – Mätresultat 0,6 m 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

 

Figur 24 Droppspektra direkt under en dysa vid 0,6 m. 0,8 bar vattentryck och 5 m/s 

vindhastighet. 

 

Figur 25 Droppspektra direkt under en dysa vid 0,6 m. 0,8 bar vattentryck och 10 m/s 

vindhastighet. 

  



 Bilaga 6 – Mätresultat 0,6 m 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

Position 2 0,2 bar vattentryck varierande vindhastighet 

 

Figur 26 Droppspektra mittemellan två dysor vid 0,6 m. 0,2 bar vattentryck och 0 m/s 

vindhastighet. 



 Bilaga 6 – Mätresultat 0,6 m 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

 

Figur 27 Droppspektra mittemellan två dysor vid 0,6 m. 0,2 bar vattentryck och 5 m/s 

vindhastighet. 

 

Figur 28 Droppspektra mittemellan två dysor vid 0,6 m. 0,2 bar vattentryck och 10 m/s 

vindhastighet. 

 



 Bilaga 7 – Mätresultat 2,4 m 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

Bilaga 7 – Mätresultat 2,4 m 
Fullständiga mätresultat från genomförda tester på 2,4 m höjd i 

vindtunneln. 

Position 1 0,2 bar vattentryck varierande vindhastighet 

 

 

Figur 29 Droppspektra direkt under en dysa vid 2,4 m. 0,2 bar vattentryck och 0 m/s 

vindhastighet. 

 



 Bilaga 7 – Mätresultat 2,4 m 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

 

Figur 30 Droppspektra direkt under en dysa vid 2,4 m. 0,2 bar vattentryck och 5 m/s 

vindhastighet. 

 

Figur 31 Droppspektra direkt under en dysa vid 2,4 m. 0,2 bar vattentryck och 10 m/s 

vindhastighet. 

  



 Bilaga 7 – Mätresultat 2,4 m 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

Position 1 0,5 bar vattentryck varierande vindhastighet 

 

Figur 32 Droppspektra direkt under en dysa vid 2,4 m. 0,5 bar vattentryck och 0 m/s 

vindhastighet. 



 Bilaga 7 – Mätresultat 2,4 m 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

 

Figur 33 Droppspektra direkt under en dysa vid 2,4 m. 0,5 bar vattentryck och 5 m/s 

vindhastighet. 

 

Figur 34 Droppspektra direkt under en dysa vid 2,4 m. 0,5 bar vattentryck och 10 m/s 

vindhastighet. 

  



 Bilaga 7 – Mätresultat 2,4 m 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

Position 1 0,8 bar vattentryck varierande vindhastighet 

 

Figur 35 Droppspektra direkt under en dysa vid 2,4 m. 0,8 bar vattentryck och 0 m/s 

vindhastighet. 



 Bilaga 7 – Mätresultat 2,4 m 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

 

Figur 36 Droppspektra direkt under en dysa vid 2,4 m. 0,8 bar vattentryck och 5 m/s 

vindhastighet. 

 

Figur 37 Droppspektra direkt under en dysa vid 2,4 m. 0,8 bar vattentryck och 10 m/s 

vindhastighet. 



 Bilaga 8 – Mätresultat droppstorleksfördelning 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

Bilaga 8 – Mätresultat 
droppstorleksfördelning  
Beräknade droppstorleksfördelning från mätresultaten från position 1 

direkt under en dysa och position 2 mittemellan två dysor. Beräknade 

efter ekvation 6 och ekvation 7. Jämförelse mot Marshall och Palmer [13] 

ekvation 3 och ekvation 4 utvärderat för R = 25 mm/h vilket beskriver en 

naturlig fördelning regn. 

 

Position 1 vindhastighet 0 m/s 

 

Figur 38 Droppstorleksfördelning vid 0,2 bar vattentryck och 0 m/s vindhastighet. 

 



 Bilaga 8 – Mätresultat droppstorleksfördelning 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

 

Figur 39 Droppstorleksfördelning vid 0,5 bar vattentryck och 0 m/s vindhastighet. 

 

Figur 40 Droppstorleksfördelning vid 0,8 bar vattentryck och 0 m/s vindhastighet. 

  



 Bilaga 8 – Mätresultat droppstorleksfördelning 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

Position 1 vindhastighet 5 m/s 

 

Figur 41 Droppstorleksfördelning vid 0,2 bar vattentryck och 5 m/s vindhastighet. 

  



 Bilaga 8 – Mätresultat droppstorleksfördelning 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

 

Figur 42 Droppstorleksfördelning vid 0,5 bar vattentryck och 5 m/s vindhastighet. 

 

Figur 43 Droppstorleksfördelning vid 0,8 bar vattentryck och 5 m/s vindhastighet. 

  



 Bilaga 8 – Mätresultat droppstorleksfördelning 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

Position 1 vindhastighet 10 m/s 

 

Figur 44 Droppstorleksfördelning vid 0,2 bar vattentryck och 10 m/s vindhastighet. 

 



 Bilaga 8 – Mätresultat droppstorleksfördelning 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

 

Figur 45 Droppstorleksfördelning vid 0,5 bar vattentryck och 10 m/s vindhastighet. 

 

Figur 46 Droppstorleksfördelning vid 0,8 bar vattentryck och 0 m/s vindhastighet. 

  



 Bilaga 8 – Mätresultat droppstorleksfördelning 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

Position 2 vindhastighet 0 m/s 

 
Figur 47 Droppstorleksfördelning vid 0,2 bar vattentryck och 10 m/s vindhastighet. 

  



 Bilaga 8 – Mätresultat droppstorleksfördelning 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

 

Figur 48 Droppstorleksfördelning vid 0,2 bar vattentryck och 5 m/s vindhastighet. 

 

Figur 49 Droppstorleksfördelning vid 0,2 bar vattentryck och 10 m/s vindhastighet. 


