
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Discars flygegenskaper 
- Baserat på aerodynamiska mätningar 

 

Rasmus Eriksson 

Examensarbete 

Huvudområde: Maskinteknik GR (C) 

Högskolepoäng: 15 hp 

Termin/år: Vårterminen 2018 

Handledare: Per Skoglund 

Examinator: Lars-Erik Rännar 

Kurskod/registreringsnummer: MT033G 

Utbildningsprogram: Sportteknologi- Maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 

hp 



Discars flygegenskaper 

- Baserat på aerodynamiska mätningar 

Mittuniversitetet 

29/5-2018 

 

2 

 

Förord 
Idén till projektet har växt fram ur författarens intresse för 

discgolf. Argumentationer mellan spelare och på internetforum 

om hur discratingar sällan stämmer med verkligheten. Detta och 

att tillverkare tolkar siffrorna olika skapade den första tanken om 

ett standardiserat system för att bestämma ratingen hos en disc. 

När det sedan ryktades om en stor ratingrevision hos en av de 

största disctillverkarna kändes idén extra relevant. Discgolfaren 

Rasmus hoppas att projektet i förlängningen kan leda till en 

framtid med ett standardiserat ratingsystem för alla 

disctillverkare. 

 

Jag vill också rikta ett tack till min handledare Per Skoglund för 

givande diskussioner och god stöttning under projektets gång. 

Ett tack även till Mittuniversitetet och Sportstech Research 

Centre för användandet av vindtunnel och kraftplatta. Sist men 

inte minst vill jag även tacka Jonas Lindberg och Kastaplast AB 

för expertis och tillhandahållande av discar.  
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Sammanfattning 
Detta projekt undersöker möjligheterna att bedöma discar 

avsedda för discgolf efter en skala grundad i vetenskapliga 

tester. Tester görs i vindtunneln hos Sportstech Research Centre 

vid Mittuniversitetet i Östersund i samarbete med Kastaplast 

AB. Lyckade tester skulle kunna leda till standardiserade och 

mer noggranna bedömningar av discar. Något som underlättar 

för både kunder och tillverkare. Avsikten är att framförallt 

bedöma en discs speedrating men projektet undersöker också 

möjligheterna för att se samband gällande glide och turn. 

Testerna kan även så ett frö till vidare tester för att skapa djupare 

förståelse för discars beteende i luften. 

 

Nyckelord: Discgolf, aerodynamik, flygegenskaper. 
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Abstract 
This project examines the possibilities of rating discs intended 

for use in discgolf after a scale based on scientific tests. Tests are 

conducted in the wind tunnel at Sportstech Research Centre at 

Mid Sweden University in Östersund in collaboration with 

Kastaplast AB. Successful tests could lead to standardized and 

more accurate ratings of disc that would facilitate for both 

customers and manufacturers. Intentions are to foremost rate a 

discs speed rating but will also examine the possibilities of seeing 

connections regarding glide and turn. Tests may also lead to 

future studies regarding the understanding of disc flight. 

 

Keywords: Discgolf, aerodynamics, flight ratings. 
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Termer och förkortningar 
 

Disc: I folkmun kallad frisbee. Dock skiljer sig utformningen 

avsevärt på en frisbee och en disc som man spelar discgolf med.  

 

Mold: Samma som modell (t.ex. Kaxe eller Grym) 

 

Putter: För korta kast så som inspel och puttning. < 75 m. Berg 

och Reko. 

 

Midrange: När precision är viktigt och för raka kast. 50-100 m. 

Kaxe och Kaxe Z. 

 

Control driver: En blandning av längd och precision. 75-125 m. 

Stål och Falk. 

 

Distance driver: För maximal längd. > 100 m. Grym X, Grym och 

Rask. 
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Innovas skala för att kategorisera discar:  

 

- Speed: En uppskattning på hur snabbt discen skär genom 

luften. Ju högre värde desto snabbare. Skala 1-14. 

 

- Glide: En uppskattning på discens förmåga att hålla sig 

flygande. Ju högre värde desto mer glid. Skala 1-7. 

 

- Turn: En uppskattning på discens förmåga att bibehålla 

sin flykt vid hög fart. Ett fenomen som uppstår när en disc 

kastas med hög hastighet är att den för en högerhänt 

backhandkastare kommer att börja svänga höger under 

flykten. Ju högre värde desto mer motståndskraftig till 

turn är discen. Skala -5-1. 

 

- Fade: En uppskattning på discens tendens att falla av i 

slutet av flykten när hastigheten minskar. För en 

högerhänt backhandkastare kommer discen alltid vilja 

avsluta åt vänster, mer eller mindre. Ju högre värde desto 

mer faller discen av. Skala 0-5. 

 

Discarnas som testas: Berg, Reko, Kaxe, Kaxe Z, Stål, Falk, Grym 

X, Grym, Rask. 

 

 

d
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund 

Discgolf är en sport som går ut på att kasta en disc i en korg på 

så få kast som möjligt. Likt traditionell golf är en bana normalt 

på 18 hål och sporten har även adopterat systemet att räkna ett 

specifikt par på varje hål. Det råder lite delade meningar om när 

discgolf blev en sport. Vissa nämner så tidigt som 60-talet som 

starten men oftast brukar Ed Headricks grundande av DGA 

(Disc Golf Association) i USA 1976 räknas som officiell 

startpunkt [1]. Sporten är störst i USA men växer kraftigt även i 

andra länder. Finland är ett av de länder som sett störst 

utveckling den senaste tiden och om Finland varit en delstat i 

USA skulle dem haft tredje flest banor efter Kalifornien och 

Texas [2]. 

 

Sedan starten för drygt 40 år sen har utformningen av discarna 

ändrats radikalt. Från att ha sett ut som en frisbee man idag kan 

köpa som en strandleksak på en bensinmack till dagens mer 

kompakta form (se bilaga 1). I takt med att antalet utövare ökar 

blir disctillverkarna allt fler och större. [3] Trots att antalet 

tillverkare och discar har ökat explosionsartat de senaste åren 

finns ingen standardiserad skala som kategoriserar discar efter 

dess egenskaper. Tillverkare använder sig av olika skalor (t.ex. 

Discraft och Vibram) men den absolut vanligaste skalan är 

Innovas, som också är den största tillverkaren av discar i världen. 

[4] 

 

Innovas skala beskriver fyra egenskaper: Speed, Glide, Turn och 

Fade. (Se Termer och förkortningar). Skalan bygger på att 

jämföra och ska inte ses som en exakt beskrivning av en discs 

flykt. Innova är noga med att påpeka att man inte ska jämföra 

mellan märken då man bedömer olika. Det är även så att man 

jämför discar med samma speed. Alltså kan man jämföra 

egenskaper mellan två discar med speed 10 men inte mellan en 

som har 10 speed och en som har 3 speed. [5]  
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1.2 Syfte 

Detta projekt kommer gå ut på att i Samarbete med Kastaplast 

AB, en svensk disctillverkare, utforska möjligheterna för att 

standardisera bedömningen av discars egenskaper med hjälp av 

vetenskapliga mätningar. Mätningar kommer att göras på hela 

Kastaplasts sortiment för att skapa förståelse för hur olika typer 

av discar (putter, midrange, control driver och distance driver) 

påverkas under sin flykt. 

 

1.3 Mål 

Göra mätningar på Kastaplasts sortiment av discar och ta fram 

skillnader dessa uppvisar vid aerodynamiska test. 

1.3.1 Primära  

- Skapa en tabell av mätvärden som kan kopplas till en viss 

speedrating 

1.3.2 Sekundära 

- Skapa en tabell av mätvärden för glide och koppla till 

glideratingen inom samma kategori (dvs. putter, 

midrange mm.) 

- Skapa en tabell av mätvärden för turn och koppla till 

turnratingen inom samma kategori (dvs. putter, midrange 

mm.) 
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1.4 Avgränsningar 

- Alla simulerade kast i vindtunneln kommer att göras vid 

samma translations- och rotationshastighet. Hänsyn 

kommer inte tas till hur snabbt discen är avsedd att kastas. 

Translations- och rotationshastighet kommer inte att 

uppnå de hastigheter som ett fullt kast gör. 

 

- Alla discar som används i testet är av samma plast 

(Kastaplasts K1) och har en vikt på 173-174g. 

 

- Alla discar är kontrollerade av Kastaplast så att varje 

disc som används i försöket ska vara representativ för 

sin mold och uppträda som avsett. 

 

- Försöket kommer bara att resultera i de krafter som 

discen anlägger kraftplattan med. Ingen ansats eller 

diskussion kommer att göras mot fysiken bakom 

discens beteende. 
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2 Metod 
För att ta fram mätdata som kan kopplas till speed, glide och turn 

simulerades ett kast med både translations- och 

rotationshastighet så nära verkligheten som det fanns 

möjligheter till. Detta gjordes i vindtunneln vid Sportstech 

Research Centre. Vindtunneln skapade en motvind på 50 km/h 

(ca 13,9 m/s). Detta är dock långt från världens snabbaste kast 

som ligger på 144 km/h (ca 40 m/s) [6]. I testet roterade discen 

med 1350 varv/min med hjälp av en skruvdragare. Detta gjorde 

att discarna erhöll ungefär halva translations- och 

rotationshastighet jämfört med ett fullt kast. Ett normalt 

backhandkast på ca 90 m har en hastighet på ca 90 km/h och 

roterar med ca 2000 varv/min [7]. 

 

2.1 Mätningsförfarande 

Discarna monterades fast i en rigg med hjälp av ett 3D-printat 

kors (se bilaga 2). Korset var justerbart för att passa alla discars 

inre diameter. Riggen bestod till huvuddel av en fastspänd 

skruvdragare som fick discen att rotera (se bilaga 3). Riggen 

monterades fast i en kraftplatta av modell Kistler 9281E som 

mäter krafter i tre riktningar. De positiva axlarna var riktade så 

att 𝐹𝑥 är bakåt, 𝐹𝑦  åt vänster och 𝐹𝑧  nedåt relativt 

”kastriktningen”. Kraftplattan monterades i ett fackverk 

bestående av stag och träskivor som är anpassat för vindtunneln 

så att vindens effekt på kraftplattan ska minimeras (se bilaga 4). 

Riggen monterades på så sätt att discen var horisontell i vänster-

högerled med nosen vinklad aningen nedåt mot vinden. Discen 

roterade mot vinden som ett högerhänt backhandkast skulle. Det 

vill säga medurs sett uppifrån.  

 

Alla mätningar gjordes efter samma procedur och med samma 

inställningar. Riggen startades och roterade med 1350 varv/min. 

Därefter kördes vindtunneln upp i sin maximala hastighet på 50 

km/h. Då startades insamlingen av data från kraftplattan och 

pågick i drygt 10 sekunder för alla test. Den första mätningen 

som gjordes var ett kontrollförsök med riggen igång (roterande) 

för att få fram de mätvärden som riggen skapade.  Därefter 

gjordes testen med en disc monterad i riggen. Samma 
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mätningsförfarande upprepades för varje disc. Discarna som 

testades var Berg, Reko, Kaxe, Kaxe Z, Stål, Falk, Grym X, Grym, 

Rask. Alla discar är tillverkade av Kastaplast och representerar 

hela deras discutbud. För mått och discrating se bilaga 5 

respektive 6. 

Datan samlades in av programmet BioWare, för inställningarna 

vid testet se bilaga 7. BioWare skapade datafiler som användes 

för beräkningar och ta fram grafer i både Excel och BioWare. 

 

2.2 Beräkning av mätdata 

Speedratingen enligt mätvärdena räknades ut genom att sätta 

Rasks luftmotstånd som 0 och Berg som referenspunkt på andra 

sidan skalan. Bergs luftmotstånd dividerades med 14 för att få 

fram hur stort luftmotstånd representerar 1 speedrating. Det 

värdet blev 0,009. Discens speedrating enligt mätvärdena 

räknades ut med följande formel: 

14 − (
Δ𝐿𝑢𝑓𝑡𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑

0,009
) 

Resultaten av formeln presenteras i raden ”Rating enligt 

mätvärden” i tabell 4. 

 

Nya glide- och turnratingar presenteras som högre, lägre eller 

mellan. Detta eftersom dessa ratingar ska bedömas separat för 

varje speed. Jag har valt att bedöma glide och turn för varje 

kategori (putter, midrange osv.) då underlag för att bedöma 

inom varje speed saknas. 

 

2.3 Teoretisk validering 

En teoretisk beräkning av luftmotståndet för Stål gjordes för att 

skapa en uppfattning om hur nära det verkliga luftmotståndet 𝐹𝑑 

som mätningarna representerar. Beräkningen ger ett värde på 

luftmotståndskoefficienten C. Detta kan sedan användas för att 

uppskatta rimligheten avmätningarna.  
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3 Resultat 
 

3.1 Data 

Alla värden för tabell 1-3 är i Newton. Ratingvärden är dimensionslösa. 

 

 

 

 

 

 

  

Tabell 1: Mätvärden för discar 

Tabell 2: Mätvärden för rigg 

Tabell 3: Mätvärden för discar efter subtraktion av rigg 
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Positiv riktning för Δ Luftmotstånd (𝐹𝑥) är bakåt sett till 

”kastriktningen”. 

 

Positiv riktning för 𝐹𝑧 är nedåt vilket ger att ett lägre värde på 𝐹𝑧 

ger en högre gliderating. 

 

Positiv riktning för  𝐹𝑦 är åt vänster i ”kastriktningen” vilket ger 

att ett högre värde på  𝐹𝑦 ger en högre turnrating. Observera att 

en högre turnrating innebär mindre turn. 

 

  

Tabell 4: Speedrating 

Tabell 5: Gliderating 

Tabell 6: Turnrating 
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3.2 Grafer 

 

Nedan presenteras resultaten från mätningarna inklusive 

riggen i form av grafer. Mätningarna gjordes i ca 10 

sekunder men nedan visas värden mellan 2 och 8 sekunder 

då det var under det spannet som de mest stabila värdena 

uppmättes. Graferna är skapade i BioWare med sänkt 

mätfrekvens från 1000Hz till 1Hz och med ett lågpassfilter. 
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Figur 7: Grym X 
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3.3 Teoretiska resultat 

Det teoretiska luftmotståndet beräknas enligt ekvation (1) [8]: 

𝐹𝑑 =
1

2
∗  𝐶 ∗ 𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣2 

Där 𝐹𝑑 är luftmotståndet, 𝐶 är kroppens 

luftmotståndskoefficient, 𝜌 är luftens densitet (𝑘𝑔/𝑚3) [9] (se 

även bilaga 8), 𝐴 är discens frontalarea (𝑚2) och 𝑣 är discens 

relativa hastighet genom luften (𝑚/𝑠). 

𝐹𝑑 =
1

2
∗  𝐶 ∗ 1,170 ∗ 0,038 ∗ 13,8892 

För Stål uppmättes 𝐹𝑑 = 0,334 Det ger Stål en 

luftmotståndskoefficient på 0,076 vilket motsvarar en 

stillastående sfär med samma frontalarea [8]. Stål kommer dock 

ha ett högre Reynoldstal än den stillastående sfären vilket ger 

större turbulens bakom discen [10].  
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4  Slutsatser 
Resultaten består av mätvärden i form av uppmätta newton i x-, 

y-, och z-led. Dessa är tänkta att ungefärligt representera discens 

luftmotstånd som även kan beräknas genom ekvation (1).  

Discarnas nya speedrating som räknades ut enligt tabell 4 ger 

som tillsynes inga pålitliga värden att gå efter. För vissa av 

discarna (Stål, Grym X) framkommer dock resultat som skulle 

kunna vara rimliga. Dess pålitlighet ifrågasätts däremot starkt av 

discar (Reko, Kaxe Z och Grym) som visar helt orimliga resultat.  

För glide och turn finns det i varje kategori  2-3 discar och då det 

behövs 2 referenser anser jag det mest givande att bara ange 

vilken av discarna som har det högre, mittersta respektive lägre 

värdet. 

Det kan finnas flera anledningar till detta. Enligt mig är den 

absolut största faktorn riggen som discarna var monterad i. Att 

discen var monterad helt i mitten understöddes endast av 

visuella märkningar på fästkorset. En disc som inte är monterad 

helt i mitten gör att discen skapar ryckningar i kraftplattan. 

Eftersom det är oerhört känsliga mätningar räcker detta för att 

resultaten inte längre ska verkar rimliga. 

Andra orsaker till felaktiga mätningar kan vara den i 

sammanhanget låga translations- och rotationshastigheten. 

Detta kan ha gjort att discarnas olika profiler inte fått den effekt 

som dem är avsedda för. Framförallt bör detta ha påverkat glide- 

och turnvärdena (𝐹𝑦och 𝐹𝑧). Under ett normalt kast är discen inte 

omgiven av något annat än luft. Under testen kan riggen 

eventuellt ha skapat viss turbulens framför discen. Detta är dock 

inte kontrollerat men skulle kunna ha tagits med i testet om man 

använt rök för att se hur luften runt discen betedde sig. 

Programvaran som användes för att samla in data har ett brus 

som man inte vet hur mycket det påverkar. Detta kan ha minskat 

precisionen hos programvaran. Vid den här typen av mätningar 

finns också en effekt som kallas slope eller slopening. Det vill 

säga att en konstant kraft visas som avtagande vid långa 

mätningar. Detta bör dock inte ha påverkat mina mätningar då 

dessa gjordes under en förhållandevis kort tid. 
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Den teoretiska beräkningen på luftmotståndskoefficienten gav 

ett rimligt resultat. Tyvärr hittade jag inga 

luftmotståndskoefficienter för vad som kan liknas vid en disc i 

sidoprofil. Dock anser jag att en sfär med samma frontalarea är 

liknande en disc då även den har en välvd area mot vinden. 
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För att få ett så korrekt värde på mätningarna som möjligt skulle 

man vilja att mätningarna visade på en ganska jämn 

kraftutveckling. Att så inte var fallet syns dock tydligt i 

datafilerna från testen. I 

figur 10 ser vi ut utdrag 

från datafilen för testet 

på Falk. Varje rad 

representerar en 

tusendel och vi ser att 

det skiljer flera newton 

på en oerhört kort tid. 

Värt att nämna är att 

det största och minsta 

uppmätta värdet på 𝐹𝑥 

för Falk är 19,50 

respektive -13,18.  

Ojämnheterna i mätningarna beror mest troligt på att discen 

skapar ryckningar då den inte roterar helt jämnt. Även om man 

kan ta ut ett medelvärde av värdena och får relativt korrekta 

värden uppnår man inte den precision som krävs för att få bra 

resultat på grund av detta. 

Försöken gjordes endast en gång per disc. Detta påverkar 

givetvis resultaten. Tydligast syns detta på Kaxe Z, vars resultat 

inte verkar följa någon rimlig tendens och således inte kan anses 

som trovärdiga. Om flera uppföljningsförsök hade gjorts kunde 

utstickande resultat som dessa eliminerats och mer trovärdiga 

resultat uppnåtts. 

Tabell 4 och 5 visar ojämna resultat och ungefär hälften av 

resultaten stämmer inte med vad min personliga uppfattning om 

ratingarna säger. En uppfattning som jag fått genom flerårigt 

användande av discarna. 

Vad man däremot kan fastslå genom tabell 3 är att det finns 

trender som visar att en disc med högre speed rating har ett lägre 

luftmotstånd än en disc med låg speedrating. Detta får mig att 

tro att det finns ett värde och potential för liknande mätningar i 

framtiden. Mätningar som skulle kunna ge mycket mer precisa 

Tid (s)      𝑭𝒙           𝑭𝒚            𝑭𝒛 

Tabell 7: Utdrag från Falks datafil 
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och verifierade resultat. Resultat som inte bara skulle kunna 

användas för att skapa en korrekt speedratingskala. Jag ser en 

framtid där produktutveckling kan bedrivas genom liknande 

tester. Tester som dessa kan vidareutveckla förståelsen till varför 

discar beter sig som dem gör gällande framförallt turn och fade. 

Tester med mer givande resultat tror jag kan åstadkommas. 

Genom ett tydligare och mer genomarbetat testförfarande och 

förbättringar gällande fästningen av disc och rigg kan resultaten 

ge mycket användbar information. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

 

 

  

Figur 10: Kastaplast Stål. Från http://www.kastaplast.se/products/stal/  

http://www.kastaplast.se/products/stal/
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Bilaga 2 

 
Figur 11: 3D-printat justerbart kors 
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Bilaga 3 

  

Figur 12: Rigg med disc monterad i testmiljön. Vindriktning från höger i bild. 
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Bilaga 4 

 

  

Figur 13: Uppställning av kraftplatta i vindtunnel 
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Bilaga 5 

 

 

 

 

 

Figur 14: Förklaring av discmått. Från https://www.discsport.se  

 

A) Rim Thickness (Kanttjocklek)  

Tjocklek på kanten. 

B) Rim Depth (Kantdjup)  

Innerhöjden på discen ute vid kanten. 

C) Center Height (Höjd)  

Discens högsta punkt. 

 

  

https://www.discsport.se/
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Bilaga 6 

 

 

Figur 15: Discarnas rating 
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Bilaga 7 

 

 

  

Figur 16: Inställningar för kraftplattans programvara vid testet. 
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Bilaga 8 

 

 

 

Figur 17: Yttre faktorer vid test 


