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Sammanfattning 
 

 

Sportbilsbranchen har utvecklats i flera decennier och det råder en konstant efterfrågan för nya idéer och 

teknologier som kan förbättra sportbilar. Detta stämmer framförallt in inom superbilsbranchen, där det är en stor 

konkurrens mellan företag om vem som först utvecklar nya teknologier som gör deras bilar till de attraktivaste på 

marknaden. 

 

Ett område inom fordonsutvecklingen är aerodynamik och dess användning för att förbättra fordons prestanda vid 

körning i raksträckor och i kurvor. Sportbilstillverkarnas mål är oftast att utveckla fordon till att accelerera snabbt, 

nå en hög topphastighet, kort bromssträcka samt att nå så hög hastighet som möjligt i kurvor utan att glida av 

vägen. Det finns flera metoder för att uppnå detta, men det sätt som behandlas i denna rapport är anvädningen av 

bakvingar.  

 

Bakvingar förekommer i flera konfigurationer och modifikationer för att uppfylla användarens önskemål och krav. 

De vingkonfigurationer som behandlas i detta projekt är single- och multi-elementa vingar. Single-elementa vingar 

kännetecknas av att de består av en enkel vingarea. Fördelen med dessa konfigurationer är att de producerar låga 

luftmotstånd vid låga anfallsvinklar, vilket bland annat gör dem optimala för höga hastigheter. Multi-elementa 

vingar består av två eller fler vingareor. I och med detta kan en större negativ lyftkraft uppnås vilket gör dem 

optimala vid svängning. Multi-elementa vingar kan även användas vid högre anfallsvinklar med en minskad risk 

att turbulens uppstår. 

 

Syftet i detta projekt var att ge en teoretisk analys av vad som kan uppnås om en single- och multi-element vinge 

kombineras i en och samma konfiguration. Tanken är att i praktiken har denna kombinerade vingkonfiguration en 

klaff som kan fällas ut för att kunna utnyttja båda vingkonfigurationernas fördelar och på så sätt förbättra 

sportbilars acceleration, topphastighet, bromsningsförmåga samt svängningshastighet. 

 

Metoden bestod av att använda teoretiska beräkningar och analyser för att nå slutsatser om en sådan typ av vinge 

skulle vara fördelaktig, eller om de existerande konfigurationerna är tillräckliga. 

Detta gjordes genom att använda en tidigare analys som undersökte kraftskillnaderna hos en single- och multi-

element vinge med samma dimensioner. Med vingarnas data kunde beräkningar genomföras på ett typfordon, där 

resultaten av vingarnas påverkan på fordonets topphastighet, acceleration, bromsning och kurvkörning samlades 

in och jämfördes. Med dessa jämförelser kunde en slutsats dras om vilka vingkonfigurationer som visade bäst 

resultat vid de olika situationerna.   

 

Resultatet visar att en vinge som är en kombination av single- och multi-element kan vara fördelaktig över 

existerande konfigurationer. I och med att den single-elementa vingen har lägst luftmotstånd så passar den bäst 

vid acceleration vid hög hastighet samt för att uppnå höga topphastigheter. Vid acceleration i låga farter är den 

multi-elementa vingen mer fördelaktiga på grund av dess högre negativa lyftkraft. Den multi-elementa vingen 

passar även bättre för kraftigare bromsningsverkan samt högre svängningshastigheter.  
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Abstract 
 

The sports car industry has been under constant development for decades and there is a large demand for new ideas 

and technologies that can improve sports cars. This is particularly true in the super car industry, where there is a 

constant competition between companies about who first develops new technologies that can make their cars the 

most attractive on the market. 

 

One area of development is in aerodynamics and how it can be used to improve vehicle performance when driving 

on straights and in curves. Usually, the goal is to get the vehicle to accelerate faster, reach a high top speed, have 

a short braking distance and to have as high speed as possible in curves without slipping off the road. There are 

several methods to achieve this, but the way that is discussed in this report are the use of rear wings. 

 

Rear wings exist in several configurations in order to reach the requests and requirements of the car manufacturer. 

The wing configurations addressed in this project are single and multi-element wings. Single-element wings are 

characterized by their single wing area. The advantage of these configurations is that they produce low resistance 

at low angles of attack, which among other things makes them optimal for high speeds. Multi-element wings 

consist of two or more wing areas. With this, a larger negative lifting force can be achieved, which makes them 

optimal for achieving high turning speeds. Multi-element wings can also be used at higher angles of attack without 

the risk of the wing stalling. 

 

In this project, the goal is to provide a theoretical analysis of what can be achieved if a single and multi-element 

wing is combined into one and the same configuration. The idea is that in practice, this combined wing has a flap 

that can be folded in and out in order to be able to utilize the advantages of both wing configurations and thus 

improve a sports car's acceleration, top speed, braking ability and turning speed. 

 

The method consisted of using theoretical calculations and analyses to reach conclusions as to whether such a type 

of wing would be advantageous, or if the existing configurations are good enough for what they are used for. 

This was done by using a previous analysis that examined the differences between a single and multi-element wing 

of the same dimensions. With the data from these wings, calculations could then be made on a theoretical car, 

where the results of the wings' influence on top speed, acceleration, braking and curve driving were collected and 

compared. With these comparisons, a conclusion could be made about which of the wings were best for the 

different scenarios. 

 

The result shows that a wing with a combination of single and multi-elements can be advantageous. Since the 

single-element wing has the lowest drag, it fits best at top speeds. When accelerating at low speeds, multi-

element wings are more advantageous because of their higher downforce. They also fit better for greater braking 

effect and higher turning speeds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
3 

 

Jacob Lind  

Nomenklatur 

 

µ    𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 

 

𝑓    𝑅𝑢𝑙𝑙𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 

 

𝐴    𝐵𝑖𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 

 

𝐶𝑤    𝐵𝑖𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 

 

𝜌    𝐿𝑢𝑓𝑡𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 

 

𝑙1    𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑚 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑎𝑥𝑒𝑙 
 

𝑙2    𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑚 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑥𝑒𝑙 
 

𝑙3    𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑥𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑣𝑖𝑛𝑔𝑒 (𝑥 − 𝑙𝑒𝑑) 

 

𝑙4    𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑥𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑣𝑖𝑛𝑔𝑒 (𝑦 − 𝑙𝑒𝑑) 

 

𝑙    𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑎𝑥𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑥𝑒𝑙 
 

−𝐶𝐿    𝑉𝑖𝑛𝑔𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑙𝑦𝑓𝑡𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 

 

𝐶𝐷    𝑉𝑖𝑛𝑔𝑒 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 

 

𝑆    𝑉𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒𝑎 

 

𝑚    𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 

 

𝑃    𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 

 

𝑣    𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 

 

𝑎    𝐴𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

 

𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥     𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 

 

𝐹𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜    𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 

 

𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟     𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑛𝑠 𝑑𝑟𝑖𝑣𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 

 

𝐹𝐿    𝐹𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑 

 

𝐹𝑟    𝑅𝑢𝑙𝑙𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑 

 

𝐹𝑉    𝐵𝑎𝑘𝑣𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑 

 

𝐹𝑏    𝐵𝑟𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 

 

𝐹𝑐    𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑓𝑢𝑔𝑎𝑙𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 

 



 

 

 

 
4 

 

Jacob Lind  

Innehållsförteckning 

1. Introduktion ...................................................................................................................... 6 

2. Bakgrund ........................................................................................................................... 7 

3. Relaterat arbete ................................................................................................................ 9 

4. Problemformulering ....................................................................................................... 10 

5. Metod ............................................................................................................................... 11 

5.1. Fordonsdynamik och fordonsmekanik. .....................................................................................................11 
5.1.1. Friktionskraften ............................................................................................................................... 11 
5.1.2. Motoreffekten ................................................................................................................................... 13 
5.1.3. Motståndskrafterna ........................................................................................................................ 13 
5.1.4. Acceleration ....................................................................................................................................... 14 
5.1.5. Topphastighet ................................................................................................................................... 14 
5.1.6. Bromsning .......................................................................................................................................... 14 
5.1.7. Svängningshastighet ...................................................................................................................... 15 

5.2. Bakvingens ekvation ..........................................................................................................................................15 
5.3. Projektets typfordon och vingar ..................................................................................................................17 

5.3.1. Typfordonet. ...................................................................................................................................... 17 
5.3.2. Vingarna .............................................................................................................................................. 17 

5.4. Arbetets tillvägagångssätt..............................................................................................................................19 
5.4.1. Topphastighet ................................................................................................................................... 19 
5.4.2. Acceleration ....................................................................................................................................... 20 
5.4.3. Svängningshastighet ...................................................................................................................... 20 
5.4.4. Bromsning .......................................................................................................................................... 21 

6. Resultat ............................................................................................................................ 22 

6.1. Topphastigheterna .............................................................................................................................................22 
6.2. Medelaccelerationerna .....................................................................................................................................22 
6.3. Svängningshastigheterna................................................................................................................................25 
6.4. Medelbromsvärdena ..........................................................................................................................................25 

7. Diskussion ....................................................................................................................... 26 

8. Slutsatser ......................................................................................................................... 28 

8.1. Framtida arbeten ................................................................................................................................................28 

Referenser ............................................................................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
5 

 

Jacob Lind  

Figur och tabellförteckning 

 

Figur 1- Typfordon utan vinge ................................................................................................................................ 7 

Modifierat typfordon från kompendiet i fordonsteknik, Umeå universitet 

 

Figur 2 - Single-element vinge (Med tillstånd av Simon Mcbeath) ........................................................................ 8 

Med tillstånd av Simon Mcbeath (http://www.sm-designs.co.uk/wingdata.html) 

 

Figur 3 - Multi-element vinge (Med tillstånd av Simon Mcbeath) ......................................................................... 8 

Med tillstånd av Simon Mcbeath (http://www.sm-designs.co.uk/wingdata.html) 

 

Figur 4 - Typfordon för jämvikt ............................................................................................................................ 12 

Modifierat typfordon från kompendiet i fordonsteknik, Umeå universitet 

 

Figur 5  - Typfordon med jämviktskrafterna ......................................................................................................... 15 

Modifierat typfordon från kompendiet i fordonsteknik, Umeå universitet 

 

Figur 6 – Illustration av projektets typfordon med bakvinge. ............................................................................... 17 

Modifierat typfordon från kompendiet i fordonsteknik, Umeå universitet 

 

Figur 7 - Illustration av bakvingarna (Med tillstånd av Simon Mcbeath) ............................................................. 18 

Modifierat typfordon från kompendiet i fordonsteknik, Umeå universitet 

 

Figur 8 - Relationen mellan Fdmax och Fnetto för single-elementa vingen vid 0 graders anfallsvinkel. ............. 24 

Eget material 

 

Figur 9 - Graf med multi-element 16 grader, multi-element 8 grader och single-element 0 grader. ..................... 24 

Eget material 

 

 

 

 

Tabell 1 - Koefficienter för single- och multi-elementa vingarna ......................................................................... 18 

 

Tabell 2 - Medelvärdet av accelerationen för single-elementa vingen vid 0 graders anfallsvinkel ....................... 20 

 

Tabell 3 - Topphastigheter med den single-elementa vingen ................................................................................ 22 

 

Tabell 4 - Topphastigheter med den multi-elementa vingen ................................................................................. 22 

 

Tabell 5 - Hastigheter vid maximal acceleration. .................................................................................................. 22 

 

Tabell 6 - Medelaccelerationerna för den single-elementa vingen. ....................................................................... 23 

 

Tabell 7 - Medelaccelerationerna för den multi-elementa vingen. Enheterna i m/s2 ............................................ 23 

 

Tabell 8 - De snabbaste accelerationstiderna för vingarna och den teoretiskt kombinerade vingen. .................... 23 

 

Tabell 9 - Svängningshastigheterna med den single-elementa vingen. ................................................................. 25 

 

Tabell 10 - Svängningshastigheterna med den multi-elementa vingen. ................................................................ 25 

 

Tabell 11 - Medelbromsvärdena för vingarna. ...................................................................................................... 25 



 

 

 

 
6 

 

Jacob Lind  

1. Introduktion 

 

Under flera decennier har målet för sportbilstillverkare varit att producera snabbare och effektivare sportbilar. Att 

nå högre topphastigheter, bättre acceleration, effektivare bromsning och högre svängningshastigheter är något som 

alla sportbilstillverkare strävar efter. För att uppnå detta finns det mängder av metoder och modifikationer som 

kan förbättra sportbilar. Exempelvis kan kraftfullare motorer installeras, alternativt kan vikten minskas. En annan 

metod är att använda aerodynamiska krafter för att öka hjulens grepp och på så sätt möjliggöra för bättre 

acceleration och högre svängningshastigheter. [1]  

 

Det vanligaste sättet att använda aerodynamik på sportbilar är genom att montera vingar fram och bak på bilen. 

Vingarnas uppgift är att skapa en negativ lyftkraft riktad nedåt, vilket trycker bilen mot marken. Detta ökar på så 

sätt bilens normalkraft, vilket är den kraft som bilens tyngd trycker med mot marken. Normalkraften ger upphov 

till en friktionskraft som avgör hjulens grepp. Med vingarnas ökning av normalkraften kan bilen accelerera 

snabbare och nå högre svängningshastigheter. Dock bidrar vingarna med luftmotstånd, vilket har en negativ 

påverkan på både acceleration och topphastighet. [1, 2] 

 

Detta arbete fokuserar på effekterna av bakvingar. Bakvingens uppgift är att öka normalkraften vid bakaxeln för 

att tillåta att större mängder drivkraft verkar på bakhjulsdrivna fordon. Bakvingar bidrar även med fördelar för 

framhjulsdrivna och fyrhjulsdrivna fordon, men de tas ej upp i denna rapport eftersom arbetet specifikt berör 

bakhjulsdrivna fordon. 

 

Inom Formel 1 används multi-elementa vingar eftersom bilarna är så lätta att de behöver hög lyftkraft för att köra 

snabbt i svängar. På grund av att vingarna bidrar med höga luftmotstånd vid höga hastigheter så har en teknik 

utvecklats för att reducera luftmotstånden. Detta system kallas för ”Drag Reduction System” vilket ändrar 

anfallsvinkeln på vingens klaff så att dess motstånd blir så låg som möjligt. [3, 4] 

 

En relativt ny teknik kallat ”active aerodynamics” ger möjligheten att ändra vingarnas anfallsvinklar automatiskt. 

Detta medför möjligheter att öka eller minska vingens lyftkraft och motstånd efter behov [5]. I och med detta kan 

vingarna användas mer effektivt. Denna effektökning kan vara större eller mindre beroende på om vingarna är 

single- eller multi-elementa. Detta framgår framförallt gällande multi-elementa vingars förmåga att uppnå högre 

anfallsvinklar med mindre risk för turbulens. 

 

Syftet med projektet var att undersöka den teoretiska effekten av bakvinge som består av en kombination av single- 

och multi-element. Uppgiften var att med hjälp av teoretiska metoder i form av beräkningar och analyser jämföra 

två vingar där en är single-element och den andra är multi-element och jämföra deras påverkan på ett typfordon. 

Vingarna beräknades vid anfallsvinklarna 0, 4, 8, 12 och 16 grader. Tanken är att i praktiken skulle den 

kombinerade vingen kunna ändra anfallsvinkel, samt fälla ut en klaff vid behov av högre lyftkraft. Användning av 

utfällbara klaffar för att öka lyftkraften är en självklarhet inom flyg. Men bruket för fordon är sällsynt. 

 

Metoden bestod av att använda ett teoretiskt typfordon samt två bakvingar med samma dimensioner. Med 

beräkningar i form av fordonsdynamik och fordonsmekanik kunde bakvingarnas effekt på typbilens acceleration, 

topphastighet, bromsningsverkan samt svängningshastighet beräknas och jämföras. I och med detta kunde en 

slutsats dras för vilken av vingkonfigurationerna som gav bäst resultat i de olika situationerna. Detta resultat gav 

förutsättningarna för effektiviteten av den kombinerade vingen. 

 

Arbetet är rent teoretisk och resultaten är ej helt jämförbara med realistiska resultat. Avgränsningar har gjorts för 

vingens verkan på framaxeln. Förändringar av bilens tyngdpunkt och hjulens slipvinklar har försummats. 

Typfordonets data och dess koefficienter är hypotetiska, men ändå realistiska. 

 

Målet med projektet är att skapa förutsättningar för möjligheterna att konstruera effektivare sportbilsvingar som 

använder klaffsystem samt har potential att förbättra sportbilar samt göra dem attraktivare i marknaden.  
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2. Bakgrund 

 

Den bakgrundskunskap som krävs för detta arbete är grundläggande fordonsdynamik och fordonsmekanik.  

 

Det viktiga är att förstå de fysiska krafterna som påverkar en bil under acceleration, topphastighet, inbromsning 

och kurvkörning.  

Kort sammanfattat består krafterna av en drivkraft som för bilen framåt, samt motståndskrafter som motverkar 

drivkraften. Bilens drivkraft uppkommer ifrån dess motor, som skapar en effekt som sedan omvandlas till drivkraft. 

 

För att veta hur mycket normalkraft som kan överföras till friktionskraft behöver axelkraftera beräknas.  

 

 
Figur 1- Typfordon utan vinge 

Detta görs genom att först beräkna bilens jämvikt och sedan beräkna kraftmomentet runt en av bilens kraftpunkter. 

Med detta kan sedan normalkrafterna fås ut på framaxeln och bakaxeln, se figur 1, kraftpunkterna 1 och 2. 

 

För att beräkna en bils topphastighet måste drivkraften som för bilen framåt samt motståndskrafterna 

sammanräknas till en nettokraft. Nettokraften är den totala kraft som driver bilen framåt. I och med att motorns 

drivkraft avtar samt motstånden ökar i och med att hastigheten ökar så minskar nettokraften till dess att den blir 

noll. Den hastighet då detta sker är topphastigheten. 

 

En bils acceleration består av två delar. Den första delen uppkommer när bilen är beroende av friktionskraften. 

Eftersom friktionskraften bestämmer den maximala drivkraften som kan appliceras utan att hjulen spinner, så 

innebär det att accelerationen beräknas av friktionskraften upp till den hastighet då motorn kör på full effekt samt 

då nettokraften har avtagit och blivit mindre än friktionskraften. Efter detta börjar den andra delen av 

accelerationen, vilket är när bilen ej längre är friktionsberoende. I och med detta accelererar bilen med hjälp av 

nettokraften, vilket med sitt avtagande innebär att accelerationen minskar tills att bilen har nått sin topphastighet.   

Accelerationen bestäms med hjälp av Newtons andra lag vilket innebär att kraft genom massa är lika med 

acceleration. Detta innebär att så länge det finns tillräckligt med kraft för att behålla den maximala drivkraften så 

kommer accelerationen att öka. Men så fort nettokraften blir mindre så kommer accelerationen att börja avta. 

 

Bromsningsverkan är summan av motstånden och bromsningskraften. Den maximalt tillåtna bromsningskraften 

bestäms på samma sätt som den maximala drivkraften, det vill säga av normalkraften. Dock inkluderas både 

bromskraften från framaxeln och bakaxeln då det är en förutsättning att alla hjul har en bromsningsfunktion. I 

projektet har bromsningskraften för fram och bakaxeln kombinerats till en gemensam bromsningskraft. Men i 

verkliga fall kan bromsningskrafterna skilja sig från fram och bakaxeln. Detta kan göra så att några av hjulen låser 

sig. 

 

Svängningshastigheten bestäms av friktionskraften och centrifugalkraften. Om krafterna är olika innebär det att 

bilen kan slira av vägen. 
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Bakvingar kommer i mängder av variationer och varianter beroende på dess önskade effekt. Vissa vingar är 

konstruerade för att producera lägre luftmotstånd, och andra är konstruerade för att producera höga lyftkrafter. 

Vingarna kommer i två typer, single- och multi-element [1]. De single-elementa vingarna kännetecknas av att de 

består av en enkel vingarea, se figur 2 för exempel på en typisk single-element vinge. Fördelarna med dessa vingar 

är att de ofta producerar låga luftmotstånd vilket gör dem optimala för höga hastigheter då de har en mindre 

påverkan på nettokraften. De multi-elementa vingarna kännetecknas av att de består av två eller flera mindre 

vingareor, där uppsättningen består av en primär vinge med klaffar vid dess bakkant. Se figur 3 för exempel på en 

multi-element vinge med två vingareor. De kan används om lyftkraften från de single-elementa vingarna ej är 

tillräcklig. Detta gör dem lämpliga för att uppnå högre hastigheter i svängar. Nackdelen är dock att de producerar 

större luftmotstånd, vilket är något som tillverkare måste ta hänsyn till när de väljer mellan vingtyperna. [6] 

 

 

 
Figur 2 - Single-element vinge (Med tillstånd av Simon Mcbeath) 

 
Figur 3 - Multi-element vinge (Med tillstånd av Simon Mcbeath) 

  

För att beräkna vingens påverkan på bilens normalkraft måste i vissa fall både vingens lyftkraft och luftmotstånd 

inkluderas. Detta görs genom att använda samma metod som vid beräkningen av normalkraften för en bil utan 

vinge, men vingens krafter inkluderas i ekvationen. Så länge vingen är i 0 graders anfallsvinkel så är det endast 

lyftkraften som påverkar normalkraften. När anfallsvinkeln ändras så förflyttas lyftkraft och 

luftmotståndsvektorerna och på så sätt ändras lyftkraftens och luftmotståndets riktning. Detta gör så att krafternas 

verkan i x- och y-led måste inkluderas i beräkningarna. I och med detta kommer luftmotståndet att skapa en liten 

kraft uppåt, vilket motverkar lyftkraften nedåt.   

 

I övrigt kommer vingens luftmotstånd att räknas in i nettokraften. Eftersom högre anfallsvinklar innebär att 

riktningen på lyftkraften ändras så kommer även den att ingå i nettokraften.    
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3. Relaterat arbete 

 

Att utveckla effektivare bakvingar som producerar mer lyftkraft och mindre luftmotstånd har varit och är en stor 

fokus inom utvecklingen av bättre vingar. 

 

Exempel på hur flödet över vingar kan ändras är genom montering av en ”Gurney flap”. Denna klaff kan beskrivas 

som en smal remsa som monteras vid vingens bakkant, 90 grader från kordan. Klaffen ändrar luftflödet vid 

bakkanten vilket minskar separation och turbulens. Med denna installation kan lyftkraften ökas med en mycket 

liten bekostnad av luftmotstånd. Denna metod har även visat sig användbar inom flyg. [7] 

 

Inom Formel 1 används ett system som kan reglera mängden lyftkraft och motstånd från multi-elementa vingar. 

Detta system är kallat ”Drag Reduction System” som förkortas till DRS. Funktionen av DRS är att klaffarna på 

vingen regleras mekaniskt så att dess anfallsvinkel ändras till och från en position där dess luftmotstånd är som 

lägst. I och med detta kan mängden lyftkraft ändas efter behov.  

Inom Formel 1 finns rader med regler om hur och när DRS får användas under en tävling. Med detta system kan 

bilen aktivera DRS vid raksträckor för att uppnå och högre hastigheter, samt avaktivera systemet när bilen behöver 

mer lyftkraft för att svänga i kurvor. [3, 5] 

 

Ett annat system är ”active aerodynamics”. Dess funktion är att reglera anfallsvinkeln för hela vingen till skillnad 

från DRS. Funktionen ger ungefär samma resultat som DRS, men i detta fall kan vingens anfallsvinkel ökas för 

att öka vingens lyftkraft vid svängar och bromsningar. [5] 

 

Studier har gjorts för att jämföra effekterna av single- och multi-elementa vingar. Dessa studier påpekar bland 

annat effekten av momentvridningen från vingen vid bruk av multi-elementa vingar. Denna studie gjordes på en 

lätt bil som påverkades negativt att multi-elementa vingar då motståndet har större påverkan på lätta bilar. [8] 

 



 

 

 

 
10 

 

Jacob Lind  

4. Problemformulering 

 

Syftet med projektet var att använda teoretiska beräkningar för att jämföra skillnaden på hur en single- och en 

multi-element vinge i samma dimensioner påverkar ett typfordons topphastighet, acceleration, bromsning och 

svängningshastighet. Vingarna testades vid anfallsvinklarna 0, 4, 8, 12 och 16 grader. Resultatet analyserades och 

en slutsats gjordes för vilka av konfigurationerna och dess anfallsvinklar som hade störst fördelar för typfordonet. 

I och med detta kunde en förståelse av hur den hypotetiskt kombinerade vingen skulle kunna ge för resultat i 

jämförelse med de vanliga vingarna.  

 

Frågeställningarna för arbetet är som följande:  

 

• Är en kombination av vingarna effektivare än de existerande typerna? 

• Kan denna kombination vara en fördelaktig lösning för sportbilstillverkare? 

• I vilka situationer ger vilken typ av vinge bäst resultat? 

   

 

Avgränsningar: 

 

Typfordonets värden är anpassade för att passa projektets teoretiska uträkningar bättre. Tyngdpunkten har flyttats 

närmre bakaxeln för att simulera en mer baktung bil. Motorns effekt och tyngd har valts genom godtycklig 

jämförelse av typiska värden för sportbilar. 

 

Vingarna är ej gjorda i projektet utan härstammar från bilvingtillverkaren Simon Mcbeath [7]. Simon har i eget 

syfte simulerat vingarna för att jämföra lyft och motståndskrafterna för single- och multi-elementa vingar med 

samma dimensioner. 

 

I övrigt ger arbetet ingen detaljerad lösning på hur den kombinerade vingen skall konstrueras. Alla värden och 

resultat är teoretiska och representerar ej för verkliga resultat.  

 

Målet är att få en uppfattning av hur en vinge med en struktur där en single-element och en multi-element vinge 

är kombinerade kan ge typfordonet bättre resultat än de existerande vingkonfigurationerna. I och med detta skulle 

det kunna skapas förutsättningar för en potential av framtida bakvingar som använder utfällbara klaffar för att 

effektivisera sportbilar. 
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5. Metod 

 

Metoden i arbetet är gjort med hjälp av fordonsdynamiska och fordonsmekaniska uträkningar. Metoden är 

uppdelad i två delar, den första delen berör de mekaniska begrepp som har använts i uträkningarna. Den andra 

delen berör ett exempel på hur metoden användes för att arbeta fram resultatet. 

 

5.1. Fordonsdynamik och fordonsmekanik. 

I följande kapitel beskrivs de grundläggande begreppen och metoderna som friktionskraften, drivkraften, 

motståndskrafterna och de fyra situationerna acceleration, topphastighet, bromsning och svängningshastighet för 

en bil utan vinge. 

 

5.1.1. Friktionskraften 

 

Friktionskraften 𝐹𝑓  är den mängd kraft som krävs för att förflytta ett föremål på ett underlag. Inom 

fordonsmekaniken används friktionskraften för att finna den maximalt tillåtna drivkraften för drivhjulet. Om mer 

drivkraft tillsätts så förlorar hjulen fästet och de börjar spinna. Den maximala drivkraften bestäms enligt: 

 

 𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑓 = µ𝑁  

 

µ är friktionskoefficienten. Det finns två typer av friktionskoefficienter. Vilo- och glidfriktion. Vilofriktionen är 

den koefficient som används när drivkraften är mindre än 𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥 . Dess storlek beror på underlaget som bilen kör 

på, däckens dimensioner samt hur stor yta av hjulet som ligger mot underlaget. Vilofriktionens värden ligger 

vanligtvis mellan 0.1 för is och 0.9 för torr asfalt. Glidfriktion uppkommer när drivkraften är större än 𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥 . Vid 

det laget har drivkraften överkommit gränsen för vilofriktionen och hjulen börjar spinna. 

 

Normalkraften 𝑁  är proportionell mot bilens tyngd och är fördelad mellan hjulen. I projektet användes 

normalkraftens påverkan på fram och bakaxeln. Detta är på grund av antagandet att vingens kraft verkar jämnt 

över hela bakaxeln.  

 

Den maximala drivkraften, 𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥 , varierar beroende på fordonets tyngdpunkt, och om fordonet är fram, bak eller 

fyrhjulsdrivet. Alla resultat och slutsatser i projektet har gjorts på en bakhjulsdriven bil med en tyngdpunkt som 

ligger något bakom mittpunkten mellan fram och bakaxeln. Detta är på grund av vingens verkan är störst på 

bakaxeln. På grund av vingens ökande av normalkraften på bakaxeln kommer tyngdpunkten i praktiken att flyttas 

bakåt. I projektet har detta försummats eftersom påverkan av en förflyttad tyngdpunkt driver projektet i en riktning 

som är för långt ifrån de grundläggande frågeställningarna. Läsaren bör ändå förstå att konsekvenserna för detta 

är bland annat ändrad slipvinkel, vilket innebär försämrad styrningsförmåga, samt risk för under och överstyrning. 

En metod för att motverka detta är bland annat att montera en vinge vid framaxeln för att motverka ändring i 

jämvikten.  
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För att ta reda på normalkraften för fram och bakaxeln används momentjämvikt. 

 

 
Figur 4 - Typfordon för jämvikt 

 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 =  𝑚 (𝑘𝑔) 
𝑔 = 9,82 (𝑚/𝑠2) 
𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑚 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑎𝑥𝑒𝑙 (𝑥 − 𝑙𝑒𝑑) = 𝑙1 (𝑚) 

𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑚 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑥𝑒𝑙 (𝑥 − 𝑙𝑒𝑑) = 𝑙2 (𝑚) 
𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑎𝑥𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑥𝑒𝑙 (𝑥 − 𝑙𝑒𝑑) = 𝑙 (𝑚) 

 

(𝛴𝐹 = 0) 

 

𝑁1 + 𝑁2 − 𝑚𝑔 = 0 

 

Kraftmomentet bestäms runt punkt 1, se figur 4. 

 

(𝛴𝑀 = 0) 

 

𝑚𝑔𝑙1 − 𝑁2𝑙 = 0 

 

Med detta kan normalkraften på bakaxeln bestämmas. 

 

𝑁2 =
𝑚𝑔𝑙1

𝑙
 

 

Normalkraften för framaxeln bestäms enligt: 

 

𝑁1 =
𝑚𝑔𝑙2

𝑙
 

 

 

Den drivkraft som motorn producerar beror på dess effekt. Detta projekt går ej djupare in på hur effekten 

uppkommer, utan ett antagande gjordes om att motorns effekt alltid var den mängd som behövdes för att 

drivkraften skulle vara lika stor som 𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥 , alternativt att effekten var maximal då bilen ej längre var beroende av 

friktionskraften. 
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5.1.2. Motoreffekten 

 

Effekten 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  bestäms av drivaxelns vridmoment och motorvarvtal. Vridmomentet 𝑀  fås genom att 

multiplicera kolvens kraft och längden på dess hävarm till drivaxeln. 𝑀 = 𝐹 ∗ 𝑟. Varvtalet bestäms av antalet 

rotationer per minut runt drivaxeln och betecknas som 𝜔. Effekten bestäms av: 

 

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑀𝜔 

 

För olika hastigheter krävs ett visst effektbehov. Om bilen kör i konstant hastighet så kan effektbehovet beräknas 

genom att finna drivkraften för den givna hastigheten. Detta görs genom att först beräkna motståndskrafterna och 

därefter multiplicera motståndskrafterna med hastigheten.  

 

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝐹𝑑𝑣 

 

På samma sätt kan mängden drivkraft beräknas genom att finna kvoten av effekten och hastigheten.  

 

 

 
𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑣
 

 

 

Detta innebär att mängden drivkraft som fås av motorn avtar med hastigheten. Den andra bidragande faktorn till 

avtagandet av drivkraft är motståndskrafterna. De består av luftmotstånd och rullmotstånd. 

 

5.1.3. Motståndskrafterna 

 

Luftmotståndet, 𝐹𝐿 , är den största motståndskraften som sänker ett fordons acceleration och topphastighet. 

Luftmotståndet beror på bilens form och frontarea. Formens påverkan bestäms med en luftmotståndskoefficient 

och är vanligast runt 0.35 för en personbil.   

 

 

 
𝐹𝐿 =

1

2
𝜌𝐴𝐶𝑤𝑣2 

 

 

 

𝐿𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑣𝑖𝑑 ℎ𝑎𝑣𝑠𝑛𝑖𝑣å = 𝜌 ≈ 1.2 𝑘𝑔/𝑚3  

𝐵𝑖𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 =  𝐴 

𝐿𝑢𝑓𝑡𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 =  𝐶𝑤 ≈ 0.35 

 

Frontarean fås genom att multiplicera bilens höjd med dess bredd. Desto större frontarea desto mer volym luft 

måste fordonet ta sig igenom. 

 

Rullmotståndet, 𝐹𝑟, påverkar alla hjulen och beror på hur mycket av hjulet som är i kontakt med marken. Den 

bestäms av rullmotståndkoefficienten och bilens normalkraft. Rullmotståndskoefficienten 𝑓  varierar mellan 

däcktyper och underlag. För förenkling är standardvärdet ungefär 𝑓 = 0.015. I projektet var dess värde oberoende 

av hastigheten. I verkliga fall ökar rullmotståndet med hastigheten.  

 

 

 𝐹𝑟 = 𝑓𝑁  

 

 

Normalkraften i rullmotståndet består av hela bilens normalkraft eftersom alla däck utgör rullmotstånd. 
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5.1.4. Acceleration 

 

För att bestämma accelerationen är det viktigt att förstå relationen mellan friktionskraften och motorns drivkraft. 

Eftersom den tillgängliga drivkraften är större än friktionskraften vid låga farter så är accelerationen begränsad av 

friktionskraften. I och med att den tillgängliga drivkraften avtar så kommer den att vid en viss hastighet att bli 

lägre än friktionskraften. Efter denna hastighet är accelerationen beroende av nettokraften.  

 

Den drivkraft som för bilen framåt är differensen av motorns drivkraft och motstånden. Denna skillnad kallas 

nettokraften.   

 

 𝐹𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 − 𝐹𝐿 − 𝐹𝑟  

 

 

Eftersom 𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥  begränsar drivkraften som kan användas så innebär det att så länge motorn har tillräckligt med 

drivkraft så kan bilen fortsätta att öka sin acceleration tills dess att motorn arbetar vid maximal effekt. Därefter 

börjar accelerationen att avta på grund av det ökande motståndet och behovet av mer effekt. 

 

Bilens acceleration bestäms av Newtons 2:a lag. 

 

𝐹 = 𝑚𝑎 

 

Formeln omvandlas till att kraften dividerat med massan är lika med acceleration. 

 

𝑎 =
𝐹

𝑚
 

 

5.1.5. Topphastighet 

 

Topphastigheten bestäms av att nettokraften blir noll. Detta sker när motstånden har ökat och motorns kraft har 

avtagit så pass mycket att de blir lika. Topphastigheten kan även nås om motstånden blir lika stora som 

friktionskraften. Det innebär att om mer kraft tillsätts så kommer hjulen att börja spinna. Detta kan ske om bilen 

är väldigt lätt och utsätts för mycket motstånd, eller om bilen kör på dåligt underlag som exempelvis snö. Det kan 

även ske vid uppförsbackar. 

 

5.1.6. Bromsning 

 

Bromsning fungerar likt acceleration med att det krävs en nettokraft för motstånden och bromsningskraften. 

Bromsningskraften har samma regler som den maximala drivkraften i att den ej får vara större än friktionskraften, 

annars låser sig hjulen. Det är dock hela bilens normalkraft som räknas in eftersom det är en förutsättning att alla 

hjul har bromsar. I verkliga fall är bromsningsverkan för axlarna är olika då de har olika normalkrafter, detta 

innebär att exempelvis kan hjulen på framaxeln låsa sig men de på bakaxeln har fortsatt bromsverkan. Formeln för 

bromskraften är följande: 

 

 

 𝐹𝑏 = µ𝑁  

 

 

Bromsningsverkans nettokraft visar att de motgående krafterna hjälper till med bromsningen då,  

 

 

 𝐹𝑏𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝐹𝑏 + 𝐹𝐿 + 𝐹𝑟  
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Med detta kan accelerationen bestämmas enligt: 

 

𝑎𝑏𝑟𝑜𝑚𝑠 =
𝐹𝑏𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑚
 

 

 

5.1.7. Svängningshastighet 

 

Det är önskvärt att en sportbil uppnår så hög hastighet som möjligt i kurvor. För att veta hur snabbt en bil kan köra 

i en sväng är det viktigt att veta att bilen inte tappar fästet och åker ur banan, och därför måste den maximala 

drivkraften och rotationskraften vara lika stora: 

 

𝐹𝑐 = 𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥, 

 

𝑚𝑣2

𝑟
= µ𝑁 

 

𝐹𝑐 får inte vara större än 𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥  eftersom då glider bilen av vägen. 

 

5.2. Bakvingens ekvation 

 

Hittills har mekaniken och aerodynamiken för vanliga bilar utan bakvingar behandlats. Nästa steg är att gå över 

på de mekaniska förutsättningarna för en bil med vinge. 

 

Likt för bilen utan vinge så måste normalkraften bestämmas för bilen med vinge med hjälp av momentjämvikt.  

 

 
Figur 5  - Typfordon med jämviktskrafterna 

(𝛴𝐹 = 0) 

 

𝑁1 + 𝑁2 − 𝑚𝑔 − 𝐴 − 𝐵 + 𝐶 − 𝐷 = 0 

 

Kraftmoment runt punkt 1 i figur 5. 

 

(𝛴𝑀 = 0) 

 

𝑚𝑔𝑙1 − 𝑁2𝑙 + 𝐴 + 𝐵 − 𝐶 + 𝐷 = 0 
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Med detta blir normalkraften på bakaxeln följande: 

 

𝑁2 =
𝑚𝑔𝑙1+𝐴+𝐵−𝐶+𝐷

𝑙
  

 

där 

𝐴 = 𝐿𝑣𝑖𝑛𝑔𝑒(𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3) sin(𝛼), 

𝐵 = 𝐿𝑣𝑖𝑛𝑔𝑒𝑙4 cos(𝛼), 

𝐶 = 𝐷𝑣𝑖𝑛𝑔𝑒(𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3) sin(𝛽), 

och 

𝐷 = 𝐷𝑣𝑖𝑛𝑔𝑒𝑙4 cos(𝛽). 

 

Lyftkraften och luftmotståndet bestäms enligt: 

𝐿𝑣𝑖𝑛𝑔𝑒 = −
1

2
𝜌𝐶𝐿𝑆𝑣2 

och 

𝐷𝑣𝑖𝑛𝑔𝑒 =
1

2
𝜌𝐶𝐷𝑆𝑣2. 

 

𝑉𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒𝑎 = 𝑆 (𝑚2) 

𝐿𝑦𝑓𝑡𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 = −𝐶𝐿 

𝐿𝑢𝑓𝑡𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 = 𝐶𝐷 

𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑥𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑣𝑖𝑛𝑔𝑒 𝑥 − 𝑙𝑒𝑑 = 𝑙3(𝑚)  

𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑥𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑣𝑖𝑛𝑔𝑒 𝑦 − 𝑙𝑒𝑑 = 𝑙4 (𝑚) 

 

 

Det som sker här är att vid ökning av anfallsvinklarna ändras riktningen på vingens lyftkraft och motstånd. A och 

B representerar hela lyftkraftens påverkan på bakaxeln, och C och D representerar luftmotståndskraften. I och med 

att anfallsvinkeln ökar bidrar luftmotståndet med lyftkraft uppåt.  

 

 

Vingens luftmotstånd inkluderas även i nettokraften.  

 

I denna ekvation kallas vingens luftmotstånd för: 

 

 

 
𝐹𝑉 = (

1

2
𝜌𝐴𝐶𝐿𝑣2) cos(𝛼) + (

1

2
𝜌𝐴𝐶𝐷𝑣2) cos(𝛽) 

 

 

 

Vid högre anfallsvinklar bidrar vingens lyftkraft till motstånd eftersom lyftkraftens riktning ändras med 

anfallsvinkeln. 

 

Nettokraften blir då: 

 

 

 𝐹𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 − 𝐹𝐿 − 𝐹𝑟 − 𝐹𝑉  

 

 

Samt bromsningsverkan blir: 

 

 

 𝐹𝑏𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝐹𝑏 + 𝐹𝐿 + 𝐹𝑟 + 𝐹𝑉  
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5.3. Projektets typfordon och vingar 

 

I följande kapitel redovisas den data som användes för projektets typfordon och bakvingar. Figur 6 visar en 

teoretisk illustration av typfordonet, dess kraftvektorer och avstånd mellan dessa.  

Detta kapitel beskriver även de koefficienter som användes för vingarna samt en illustration av vingarnas struktur 

i form av figur 7. 

 

5.3.1. Typfordonet. 

 

 
Figur 6 – Illustration av projektets typfordon med bakvinge. 

Typfordonets data för projektet var följande: 

 

𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑎𝑥𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 = 𝑙1 = 1.56 𝑚 
𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑥𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑡𝑦𝑛𝑔𝑑𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 = 𝑙2 = 1.04 𝑚 
𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑎𝑥𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑥𝑒𝑙 = 𝑙 = 2.6 𝑚 
𝑏𝑖𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 = 𝐶𝑤 = 0.35 

µ = 0.9 

𝑓 = 0.015 
𝑏𝑖𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 = 𝐴 = 1.87 𝑚2 

 

Bilens massa = m = 1000 kg 
𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟𝑛𝑠 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = P = 400 000 W 

 

5.3.2. Vingarna 

 

Vingarna som användes i projektet kommer ifrån en CFD (Computational Fluid Dynamics) analys av Simon 

McBeath. Simon är en brittisk författare och vingtillverkare som under längre tid har gjort böcker om 

fordonsdynamik samt gjort tester och konstruerat olika typer av bilvingar. [9] 

 

I ett av Simons tester jämfördes lyftkraften och luftmotståndet på tre vingar med samma dimensioner. Dessa 

vingar, som kallas 183 beskrivs på Simons hemsida enligt följande [9]: ”The 'SM/DJ 183' (183 stands for 18% 

maximum thickness at 0.3 x the chord distance back from the leading edge)”. Dessa tester gjordes genom en CFD 

analys av en single-element samt två multi-elementa vingar, en med klaffen i 20 och den andre i 30 graders 

anfallsvinkel från den primära vingen. [1] 
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Vingarnas bredd är 2 m och deras totala korda är 0.4 m, för de multi-elementa vingarna är den primära vingen 0.3 

m och klaffarna 0.12 m.  

 

 

 
Figur 7 - Illustration av bakvingarna (Med tillstånd av Simon Mcbeath) 

 

En personlig kontakt gjordes med Simon via mail där exakt data för vingarnas lyft och luftmotståndskoefficienter 

angavs. I tabell 1 visas koefficienterna för den single-elementa vingen samt den multi-elementa vingen med en 

klaff på 30 grader som används i projektet.  

 

 
Tabell 1 - Koefficienter för single- och multi-elementa vingarna 

 Single-element Mutli-element 

AoA −𝐶𝐿 𝐶𝐷 −𝐶𝐿 𝐶𝐷 

0𝑜 −0.84 0.058 −1.01 0.089 

4𝑜 −1.15 0.094 −1.35 0.130 

8𝑜 −1.44 0.139 −1.66 0.183 

12𝑜 −1.71 0.192 −1.96 0.247 

16𝑜 −1.93 0.247 −2.24 0.317 

 

 

𝑉𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑘𝑜𝑟𝑑𝑎 = 𝑐 = 0.4 𝑚 

𝑉𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 =  𝑙𝑣 = 2 𝑚 

 

Vingarnas position på typfordonet var samma för båda. Valet av position var ej baserat på någon verklig data utan 

var en påhittad uppsättning som baserades på godtyckliga värden. I praktiken spelar vingens position roll för hur 

effektiv den är, då problem kan uppstå med vingens lågtryckspunkt och vridmomentet som uppstår beroende på 

hur långt fram, bak eller hur högt upp från bilen den är. [1] 

 

𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑥𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑣𝑖𝑛𝑔𝑒 𝑖 𝑥 − 𝑙𝑒𝑑 = 𝑙3 = 0.3 𝑚 
𝐴𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑥𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑣𝑖𝑛𝑔𝑒 𝑖 𝑦 − 𝑙𝑒𝑑 = 𝑙4 = 1 𝑚 
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5.4. Arbetets tillvägagångssätt 

 

Metoden för att ta reda på bilens topphastighet, acceleration, bromsning och svängningshastighet var samma för 

båda vingarna och deras anfallsvinklar. Därför presenteras här metoden i detalj för single-element vingen i 0 

graders anfallsvinkel. I resultatet visas alla värden för båda vingarna. 

 

Först bestämdes vingens normalkraft och maximala drivkraft, som sedan användes vid acceleration, inbromsning 

och kurvkörning. 

 

Vid 0 graders anfallsvinkel går lyftkraften rakt nedåt, det vill säga 𝛼 = 270𝑜. Luftmotståndet går horisontellt vilket 

gör att 𝛽 = 0𝑜.  
 

𝑁2 =
𝑚𝑔𝑙1 + 𝐴 + 𝐵 − 𝐶 + 𝐷

𝑙
 

 

Eftersom 𝛼 = 270𝑜 och 𝛽 = 0𝑜 blir 𝐵 = 0 och 𝐶 = 0 .  
 

Normalkraften blev som följande:  
 

𝑁 = 5892 + 0.46𝑣2 

 

Och där med kunde den maximala drivkraften bestämmas enlig: 

 

𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥 = µ𝑁 = 5303 + 0.41𝑣2 

 

5.4.1. Topphastighet 

 

 

För att ta reda på bilens topphastighet av motorn beräknades nettokraften av motorkraften och motstånden. 

 

𝐹𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 − 𝐹𝐿 − 𝐹𝑟 − 𝐹𝑉 

 

I och med detta blev det följande uppsättning av värdena: 

 

𝐹𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 =
400 000

𝑣
− 0.3927𝑣2 − (147 + 0.0069𝑣2) − 0.028𝑣2 

 

Vilket förenklades till: 

 

𝑣3 + 343𝑣 − 935 453 = 0 

 

Med detta kunde topphastigheten tas fram. 

 

𝑣 = 96.6 𝑚/𝑠 

 

Denna topphastighet är teoretisk och inte möjligtvis möjlig att nå då den var uträknad i bilens bästa möjliga 

tillstånd, utan förluster. 

För att veta om bilen kunde köra i denna hastighet, så behövde topphastigheten för 𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥  undersökas. Om denna 

hastighet var lägre, så var det den som bestämde topphastigheten. 

 

𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥 − 𝐹𝐿 − 𝐹𝑟 − 𝐹𝑉 = 0 

 

Vid insatta värden blev ekvationen: 

 

5303 + 0.41𝑣2 − 0.3927𝑣2 − 147 − 0.0069𝑣2 − 0.028𝑣2 = 0 
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Hastigheten beräknades. 

𝑣 = √
5156

0.0176
= 541 𝑚/𝑠 

 

𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥   blev så pass stor att motstånden påverkade den knappt. Därför berodde topphastigheten på motorns kraft i 

relation till motstånden.  

 

5.4.2. Acceleration 

 

Vid en viss hastighet blir nettokraften lägre än 𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥 . Det är även vid den hastighet som bilen har nått sin högsta 

acceleration. Efter det kommer accelerationen att börja avta allt eftersom nettokraften minskar. För att beräkna 

denna hastighet behövde nettokraften och den maximala drivkraften vara lika. 

 

𝐹𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 − 𝐹𝐿 − 𝐹𝑟 − 𝐹𝑉 = 𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥 

 

Detta blev så att: 

 

400 000 − 0.3927𝑣3 − 147𝑣 − 0.0069𝑣3 − 0.028𝑣3 = 5303𝑣 + 0.41𝑣3 

 

Vilket förenklades till: 

 
𝑣3 + 6507𝑣 − 477 555 = 0 

 

Och hastigheten ficks ut. 

 

𝑣 = 51.8 𝑚/𝑠 

 

För att kunna bedöma typfordonets acceleration ända upp till topphastigheten beräknades medelaccelerationen 

mellan olika intervaller. I tabell 2 visas resultatet för medelaccelerationen mellan intervallerna 0 till 100 km/h, 100 

till 200 km/h, 200 till 300 km/h och 300 km/h till bilens topphastighet. Detta gjordes genom att beräkna 

accelerationen med 𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥  upp till hastigheten då 𝐹𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥  och därefter med nettokraften. Beräkningarna 

gjordes med hastigheterna i var femte meter per sekund. 

 

𝑎 =
𝐹

𝑚
 

 

 
Tabell 2 - Medelvärdet av accelerationen för single-elementa vingen vid 0 graders anfallsvinkel 

Medelvärdet av accelerationen och dess tid:   

Hastighet km/h 0 − 100 100 − 200 200 − 300 300 − topphast. 
Acceleration   5.45 m/s2 5.89 m/s2 3.57 m/s2 0.88 m/s2 

Tid 5 s 4.7 s 7.8 s 15 s 

 

 

5.4.3. Svängningshastighet 

 

 

Testet utfördes på en kurva med radien 100 m. 

 

Topphastigheten i kurvan gavs genom uttrycket: 

 

𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑐 

 

𝑚𝑣2

𝑟
= µ𝑁 
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Med kurvans radie och 𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥  kunde uttrycken ställas upp. 

 

10𝑣2 = 5303 + 0.41𝑣2 

 

Och svängningshastigheten beräknas. 

 

𝑣 = 23.52 𝑚/𝑠 

 

Hastigheten skiljer sig från verkligheten eftersom typfordonets tyngdpunkt låg närmre bakaxeln, vilket kan ha en 

negativ påverkan på framaxeln. Problem kan uppstå med stabiliteten och det finns även risk för att bilen kan bli 

under eller överstyrd. 

 

5.4.4. Bromsning 

 

Bromsningverkan beräknades med hjälp av bromsningskraften och motstånden. I projektet beräknades 

bromsningsverkan från den single-elementa vingens topphastighet i 0 graders anfallsvinkel till den multi-elementa 

vingens svängningshastighet vid 16 grader eftersom de gav bäst resultat. För att jämföra vingarnas 

bromsningsverkan har alla beräkningar gjorts inom dessa intervall.  

 

Bromsningsverkan sattes upp till en nettokraft enligt: 

 

𝐹𝑏 + 𝐹𝐿 + 𝐹𝑟 + 𝐹𝑉 = 0 

 

Vilket blev: 

 

9820 + 0.41𝑣2 + 0.3927𝑣2 + 147 + 0.0069𝑣2 + 0.028𝑣2 = 0 

 

Och med Newtons andra lag: 

  

𝑎𝑏𝑟𝑜𝑚𝑠 =
𝐹𝑏𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑚
 

 

Från intervallet 96.6 m/s till 24.47 m/s blev hastighetsminskningen: 

 

𝑎𝑏𝑟𝑜𝑚𝑠 = 12.53 𝑚/𝑠2 

 

Vilket gav en bromsningstid på: 

 

𝑇𝑖𝑑 = 5.8 𝑠 
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6. Resultat 

 

Nedan visas resultaten av beräkningarna för vingarna. Resultatet är presenterat i form av tabeller och grafer som 

visar skillnaderna mellan vingarnas påverkan på typfordonets topphastighet, medelacceleration, 

svängningshastighet och bromsning. Inkluderat är jämförelser av resultaten med typfordonet utan vinge. 

 

6.1. Topphastigheterna 

 

Tabellerna 3 och 4 visar typfordonets topphastighet med motoreffekten 400 kW och med vingarna monterade i de 

olika anfallsvinklarna. Detta resultat kommer från vingarnas luftmotstånd och dess medverkan i de motriktade 

krafterna i nettokraften. Som tabellerna visar så har de låga anfallsvinklarna en stor fördel på grund av deras låga 

luftmotstånd. Det skulle därför ej vara särskilt fördelaktigt att använda en single- eller multi-element vinge vid 

höga anfallsvinklar.  

 

Det intressanta är även att jämföra skillnaden mellan båda vingarnas topphastighet vid 0 graders anfallsvinkel. 

Den single-elementa vingen ger typfordonet en topphastighet som är 1.2 m/s = 4.32 km/h snabbare än med den 

multi-elementa. I jämförelse är skillnaden ej särskilt stor, men inom motorsport kan små skillnader ge stora 

resultat. 

 

 
Tabell 3 - Topphastigheter med den single-elementa vingen 

Single-element 

𝑨𝒐𝑨 0𝑜 4𝑜 8𝑜 12𝑜 16𝑜 

Hastighet (m/s) 96.6 92.6 88 83.4 79.3 

 

 
Tabell 4 - Topphastigheter med den multi-elementa vingen 

Multi-element 

𝑨𝒐𝑨 0𝑜 4𝑜 8𝑜 12𝑜 16𝑜 

Hastighet (m/s) 95.4 91.1 86.2 81.3 77 

 

Detta bevisar att den single-elementa vingen är fördelaktigare vid topphastigheter eftersom luftmotståndet från 

den multi-elementa vingen minskar nettokraften med en större marginal.  

 

6.2. Medelaccelerationerna 

 

Följande resultat visar medelaccelerationerna för typfordonet i olika hastigheter. Resultatets data samlades in 

genom att beräkna accelerationen för var femte meter per sekund, för att sedan beräkna medelaccelerationerna i 

hastighetsintervallerna 0 till 100 km/h, 100 till 200 km/h, 200 till 300 km/h och 300 upp till vingarnas respektive 

topphastigheter. 

 

I tabell 5 redovisas de hastigheter då den maximala drivkraften och nettokraften blev lika. Det vill säga att vid 

lägre hastigheter bestämdes accelerationen av de maximala drivkrafterna, samt vid högre hastigheter bestämdes 

accelerationen av nettokrafterna. 

 

 
Tabell 5 - Hastigheter vid maximal acceleration. 

 

Hastigheter då 𝑭𝒅𝒎𝒂𝒙 = 𝑭𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐 i m/s 

𝑨𝒐𝑨 0𝑜 4𝑜 8𝑜 12𝑜 16𝑜 

Single-element 51.8  49.58 47.6 45.92 44.6 

Multi-element 50.7 48.46 46.5 44.8 43.38 
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I tabellerna 6 och 7 redovisas medelaccelerationerna för de olika intervallerna. Resultatet visar att höga 

anfallsvinklar ger möjlighet för högre acceleration vid låga hastigheter, och att vid höga hastigheter ger vingar 

med låga anfallsvinklar högre acceleration. 

 

Vid intervallerna 100 till 200 km/h började motoreffekten nå sitt maximum, vilket förklarar avtagandet av 

acceleration vid 200 till 300 km/h intervallet.   

 
 

Tabell 6 - Medelaccelerationerna för den single-elementa vingen. 

Medelaccelerationerna för den single-elementa vingen i m/s2   

Hastighet km/h 0 − 100 100 − 200 200 − 300 300 − topphast. 
𝐴𝑜𝐴 0𝑜 5.45 5.89 3.57 0.88 

𝐴𝑜𝐴 4𝑜 5.5 6.01 3.28 0.66 

𝐴𝑜𝐴 8𝑜 5.56 6.05 2.87 0.39 

𝐴𝑜𝐴 12𝑜 5.61 6.06 2.37 0.01 

𝐴𝑜𝐴 16𝑜 5.65 6.01 2.27 - 

 

 
Tabell 7 - Medelaccelerationerna för den multi-elementa vingen. Enheterna i m/s2 

Medelaccelerationerna för den multi-elementa vingen i m/s2   

Hastighet km/h 0 − 100 100 − 200 200 − 300 300 − topphast. 
𝐴𝑜𝐴 0𝑜 5.48 5.97 3.49 0.77 

𝐴𝑜𝐴 4𝑜 5.54 6.07 3.15 0.64 

𝐴𝑜𝐴 8𝑜 5.6 6.11 2.69 0.32 

𝐴𝑜𝐴 12𝑜 5.66 6.1 2.16 - 

𝐴𝑜𝐴 16𝑜 5.71 6 2 - 

 

Den single-elementa vingens acceleration vid intervallet 100 till 200 km/h visar att vingen i 8 respektive 12 graders 

anfallsvinkel har ungefär samma medelacceleration. Detta beror på att vingen vid 12 grader har högre acceleration 

än vingen vid 8 grader innan den blir oberoende av friktionskraften men börjar avta snabbare än vingen vid 8 

grader när den blir beroende av friktionskraften. Detta gör så att vingen vid 12 grader accelererar snabbare än den 

8 gradiga så länge de är beroende av 𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥 , men den 8 gradiga vingen accelererar snabbare när de är beroende av 

nettokraften. Samma resultat sker vid den multi-elementa vingen men skillnaden är något större.  

 

I tabell 8 jämförs accelerationstiderna för vingarna i sekunder. Resultatet är redovisat för när vingarna har 

möjlighet att ändra anfallsvinklar. Denna jämförelse visar hur en kombination av vingarna kan nå högre 

accelerationer än vingarna för sig. Från 0 till 100 km/h är vingarna 16 grader. Från 100 till 200 km/h är vingarna 

8 grader och från 200 till topphastigheterna är vingarna 0 grader. 

 

 

 
Tabell 8 - De snabbaste accelerationstiderna för vingarna och den teoretiskt kombinerade vingen. 

Accelerationsintervallerna i sekunder.    

Hastighet km/h 0 − 100 100 − 200 200 − 300 300 − 𝑡𝑜𝑝𝑝ℎ𝑎𝑠𝑡. 
Single-element 4.9  4.5 7.7 15 

Multi-element 4.85 4.55 7.9 15.7 

Kombination 4.85 4.55 7.7 15 

 

För den kombinerade vingen skulle detta innebära att från 0 till 100 km/h används den multi-elementa vingen vid 

16 grader. Därefter vid 100 till 200 km/h ändras anfallsvinkeln till 8 grader. Och från 200 km/h och uppåt är vingen 

single-element i 0 grader för att nå högsta möjliga topphastighet. 
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Figur 8 visar relationen mellan 𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥  och 𝐹𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜. 

 
Figur 8 - Relationen mellan Fdmax och Fnetto för single-elementa vingen vid 0 graders anfallsvinkel. 

Grafen ovan visar hur den maximala drivkraften ökar med hjälp av vingen till skärningspunkten. Därefter är det 

nettokraften som bestämmer mängden drivkraft och acceleration upp till topphastigheten. Den röda linjen är 𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥  

och den svarta linjen är 𝐹𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜. 

 

 

 
Figur 9 - Graf med multi-element 16 grader, multi-element 8 grader och single-element 0 grader. 

Figur 9 visar 𝐹𝑑𝑚𝑎𝑥  och 𝐹𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜  för de vingar och anfallsvinklar som gav bäst acceleration vid 

hastighetsintervallerna. Den blåa kurvan representerar den multi-elementa vingen vid 16 graders anfallsvinkel. 

Den röda kurvan representerar den multi-elementa vingen vid 8 graders anfallsvinkel. Den svarta kurvan 

representerar den single-elementa vingen vid 0 graders anfallsvinkel. Utifrån grafen kan en uppfattning fås av 

effekten av att kombinera vingarna. Upp till 27.7 m/s är vingen 16 grader och producerar den högsta 

accelerationen. Mellan 27.7 och 55.5 m/s ändras anfallsvinkeln till 8 grader och efter 55.5 m/s är vingen single-

element vid 0 grader. 

 



 

 

 

 
25 

 

Jacob Lind  

 

6.3. Svängningshastigheterna 

 

Svängningshastigheten togs fram genom att beräkna vid vilken hastighet som centrifugalkraften är lika stor som 

friktionskraften. I tabellerna 9 och 10 visas effekterna av att använda vingar vid högre anfallsvinklar i svängar.  

 

Det intressanta i detta resultat är hastighetsskillnaden mellan vingarna i 16 grader. Denna skillnad ligger på ca 0.75 

km/h. Som för topphastigheterna så är denna skillnad ej väldigt stor, men kan ha betydelse inom motorsport. 

 

 

 
Tabell 9 - Svängningshastigheterna med den single-elementa vingen. 

Single-element      

𝑨𝒐𝑨 0𝑜 4𝑜 8𝑜 12𝑜 16𝑜 

Hastighet (m/s) 23.52 23.72 23.92 24.1 24.26 

 

 
Tabell 10 - Svängningshastigheterna med den multi-elementa vingen. 

Multi-element      

𝑨𝒐𝑨 0𝑜 4𝑜 8𝑜 12𝑜 16𝑜 

Hastighet (m/s) 23.62 23.85 24.07 24.28 24.47 

 

6.4. Medelbromsvärdena 

 

Dessa resultat är relativt orealistiska då de visar effekterna av nettokraften av bromsningskraften och 

motståndskrafterna. I praktiken visar resultatet effekten av nödbromsning där hjulen ej har låst sig på grund av att 

den maximala bromskraften är relaterat till friktionskraften. I ett verkligt fall är sannolikheten stor att en såhär stor 

påfrestning är obehagligt för föraren. Och i praktiken står nog mycket av inbromsningen vid höga hastighet av 

luftmotståndet. Det är också viktigt att notera att ifall friktionskraften är ojämn över axlarna finns risken att den 

axeln med mindre friktionskraft låser sig före den andra.  

 

Resultaten i tabell 11 togs fram genom att jämföra bromsningsaccelerationen när både fram och bakaxeln används 

för bromsning. Medelaccelerationerna mättes från den single-elementa vingens topphastighet vid 0 grader till den 

multi-elementa vingens svängningshastighet vid 16 grader. Detta var för att få ett pålitligare resultat samt för att 

få en uppskattning av vingarnas effekt i den kombinerade vingens situation. 

 

 
Tabell 11 - Medelbromsvärdena för vingarna. 

 Single-element Multi-element 

Hastighet m/s 96.6 − 24.47 96.6 − 24.47 

𝐴𝑜𝐴 0𝑜 12.53 12.98 

𝐴𝑜𝐴 4𝑜 13.47 14.01 

𝐴𝑜𝐴 8𝑜 14.47 15.10 

𝐴𝑜𝐴 12𝑜 15.49 16.26 

𝐴𝑜𝐴 16𝑜 16.43 17.42 

 

För snabbast bromsning från topphastighet till svängningshastighet ger den multi-elementa vingen vid 16 grader 

bäst resultat. 

 

 

 



 

 

 

 
26 

 

Jacob Lind  

7. Diskussion 

 

Examensarbetets syfte var att teoretiskt jämföra effekterna av att montera en single- och en multi-element vinge 

på ett typfordon. Målet var att få en uppfattning av hur en vinge med en struktur där båda konfigurationerna är 

kombinerade kan ge typfordonet bättre resultat än de existerande vingkonfigurationerna. Genom beräkningar av 

vingarnas påverkan på typfordonets normalkraft och nettokraft, kunde sedan bilens topphastighet, acceleration, 

bromsning och svängningshastighet jämföras och analyseras. Med denna jämförelse kunde en slutsats dras om 

vilka vingar som gav bäst resultat och med hjälp av detta få en uppfattning om hur den kombinerade vingens 

resultat skulle kunna se ut.  

 

Begränsningar:  

 

Resultaten var rent teoretiska och kan därför skilja sig från resultat i verkliga bruk av bakvingar. Begränsningarna 

har gjorts för att uppnå resultat som riktar sig mer mot frågeställningarna i projektet. Uträkningarna var dessutom 

gjorda i en omgivning som gav bästa möjliga förhållande för typfordonet vilket innebär att resultaten är det 

optimalaste som bilen kan ha för de värden som har angivits. Dessutom kunde den maximala drivkraften uppnås 

vid alla hastigheter, vilket är orimligt i ett verkligt scenario. 

 

De begränsningar som gjordes på typfordonet var bland annat att friktionskoefficienten och 

rullmotståndskoefficienten i verkliga fall ej är oberoende av hastigheten eller konstanta, utan de kan ändras mycket 

under körning beroende på skillnader av underlag, väderslag, temperatur, däcktyper och däckdimensioner.  

Fordonets friktionskraft kan också ändras under färd av ojämnheter på körbanan. Andra begränsningar är att 

motorns effekt låg konstant vid dess maximum efter att fordonet ej längre var beroende av friktionskraften.  

 

I övrigt fanns begränsningar i skillnaderna på normalkrafterna för typfordonets fram och bakaxel. Eftersom 

tyngdpunkten låg något bakom mittpunkten mellan axlarna så kan ojämnheter fås i bilens styrning och stabilitet. 

Denna effekt ökar med vingarnas krafter och hade i realistiska scenarion skapat problem med slipvinklar, samt en 

ökande risk för under eller överstyrning i svängar. Denna skillnad hade även påverkat bromsningsförmågan, 

eftersom skillnader av friktionskraften göra så att några av hjulen kan låsa sig.  

 

Vingarnas begränsningar ligger främst i den mängd lyftkraft och motstånd de producerar. I verkliga scenarion 

ändras luftflödet över vingarna beroende på dess position och den ojämna luft som strömmar över bilen. 

 

Resultaten visar att skillnaden mellan single- och multi-elementa vingar med samma dimensioner inte är enorma. 

Den stora skillnaden är att det låga luftmotståndet från den single-elementa vingen gör så att bilen kan nå högre 

topphastigheter. Men den multi-elementa vingen visar sig vara bättre de övriga områdena vilket tyder på att den 

ökande lyftkraften tillåter att mer kraft kan appliceras på drivhjulen. 

 

Vid bromsning visar det sig att den multi-elementa vingens ökade lyftkraft och motstånd ger den fler fördelar än 

för den andra vingen. Det är viktigt att förstå att resultaten är extrema i att bromsningsverkan precis ligger på 

gränsen till att hjulen låser sig. Vid hastigheter på över 300 km/h är detta nog en rätt så obehaglig känsla för 

föraren. Istället så hade bromsningsverkan i verkliga fall förmodligen varit liten och sedan ökat när hastigheten 

blir lägre, eller att föraren låter luftmotståndet göra all bromsning vid höga farter. 

 

Svängningshastigheterna visar även att multi-elementa vingar är fördelaktiga jämfört med single-elementa vingar. 

Detta beror åter på den ökade lyftkraften som den multi-elementa vingen skapar. Skillnaden var relativt liten, men 

kan ha betydelse inom motorsport. Om fordonet hade vägt mindre så hade skillnaden varit större, eftersom 

vingarna hade haft större påverkan på dess normalkraft.  

 

För den kombinerade vingen visar det sig att för optimalt resultat bör vingen vara multi-element vid 16 grader 

eller mer under acceleration upp till 100 km/h. Sen på grund av det ökande luftmotståndet och kraftbehovet, ändras 

vingen till 8 graders anfallsvinkel från 100 till 200 km/h. Från 200 km/h och uppåt bör vingen vara single-element 

vid 0 graders anfallsvinkel eftersom skiftet från friktionskraften till nettokraften sker vid högre hastigheter än för 

de övriga vingarna samt dess motstånd och kraftbehov är lägst. Därför passar den bäst för acceleration vid höga 

hastigheter. Det bör noteras att detta stämmer framförallt inom de intervallerna som behandlades i projektet. I 

själva verket är det möjligt att effektiviteten av vingarna har större intervall. Dock krävs mer arbete för att nå de 

resultaten och slutsatserna. 
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För bromsning och svängning är den multi-elementa vingen vid 16 grader den fördelaktigaste på grund av dess 

höga luftmotstånd och lyftkraft. 

 

Resultaten kan sammanfattas som följande. Om bilen kör med en kraft lika stor som friktionskraften och 

nettokraften samt vingen var endast single-element, skulle den vara långsammare vid acceleration, bromsning och 

svängning än multi-elementa vingar eftersom dess lyftkraft är lägre. Dock på grund av vingens lägre påverkan på 

nettokraften skulle den nå bättre resultat för acceleration vid höga hastigheter och topphastighet. 

 

Om vingen var endast multi-element så skulle den ha ett högre kraftbehov, men dess höga lyftkraft skulle göra så 

att den kan accelerera snabbare vid låga hastigheter, men allt eftersom dess påverkan på nettokraften ökar, minskar 

dess acceleration vid höga hastigheter snabbare och den når ej lika stor topphastighet som den single-elementa 

vingen. Vid bromsning och svängning är fördelarna bättre igen. Men på grund av det ökade kraftbehovet innebär 

det att motorn kör med högre varv per minut samt bränsleförbrukningen ökar. Det hade även medfört mer slitning 

av motorn och kraftförlusterna skulle kunna öka. 

 

Den bit som saknas i studien är effekten av en multi-element vid högre anfallsvinklar. Eftersom Simon Mcbeaths 

experiment endast var vid jämförelsen av single- och multi-elementa vingar upp till anfallsvinkeln då turbulens 

uppstår hos den single elementa vingen fortsatte han ej med experimentet. Men resultatet visar att effekten av en 

vinge i högre anfallsvinklar hade gett bättre resultat i de områden som multi-elementa vingar är fördelaktiga. 

 

Ett annat sätt som resultaten hade kunnat bli annorlunda är om bilens vikt eller motorkraft hade varit större eller 

mindre. För en lättare bil hade resultaten varit mer skilda, eftersom dess vikt i relation till lyftkraften är större och 

på så sätt hade vingarna haft större verkan. För en kraftfullare bil hade resultaten varit relativt lika, men 

kraftbehoven hade varit större.  

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 
28 

 

Jacob Lind  

8. Slutsatser 

 

Resultaten visar att en vinge som är konstruerad med funktionen att ändra form från single- till multi-element vid 

behov kan ha en positiv effekt på en sportbils topphastighet, acceleration, bromsning och svängningshastighet.  

 

Men det ökande effektbehovet gör så att vingen är mer fördelaktig för bilar som redan brukar multi-elementa 

vingar. I ett scenario där vingarna testas emot varandra så kommer denna vingen att visa bättre resultat vid 

acceleration i höga hastigheter och vid topphastighet. 

 

Det framgår dock att mer forskning behöver göras inom området för att få en tydligare bild av effekterna från en 

sådan typ av vinge. Detta är något sportbilstillverkare skulle kunna titta närmare på.   

 

Som svar av frågeställningarna: 

 

• Är en kombination av vingarna effektivare än de existerande typerna? 

• Kan denna kombination vara en fördelaktig lösning för sportbilstillverkare? 

• I vilka situationer ger vilken typ av vinge bäst resultat? 

 

Ja, en kombination av vingarna visar sig vara effektivare eftersom den kombinerade vingen använder fördelarna 

av det låga luftmotståndet hos den single-elementa vingen, samt den höga lyftkraften från den multi-elementa 

vingen vid behov. 

 

Ja, kombinationen kan vara fördelaktig eftersom en sådan typ av kombination skulle kunna ge vingen möjligheten 

att utnyttja bakvingar ytterligare. Det skulle exempelvis kunna innebära att vingen behåller den single-elementa 

formen och avstår från att fälla ut klaffen för att spara bränsle och motoreffekt. Detta ger sportbilstillverkare fler 

möjligheter för olika användningsområden. 

 

Resultatet visar att multi-elementa vingar är bäst vid acceleration vid låga hastigheter, bromsning och svängning. 

Single-elementa vingar är bäst för acceleration i höga hastigheter samt för att nå höga topphastigheter. 

 

8.1. Framtida arbeten 

 

För framtida arbeten behövs tydligare och noggrannare analyser för skillnaden mellan vingarna. Det bör även ske 

tester för vingar i olika dimensioner. Dessutom bör vridmomentet från vingarna räknas in på framaxeln så att 

effekterna där kan beräknas och motverkas.   

 

För designen av vingen kan flera problem uppstå, bland annat måste ett mekaniskt system som fäller ut klaffen 

implementeras och fungera. Detta system måste klara av stora påfrestningar. Ett annat problem är hur strukturen 

av vingen skulle se ut för att behålla dimensionerna. Klaffen skulle möjligtvis kunna antingen fällas ut ur 

strukturen, eller ligga tätt inpå för att sedan ändra vinkeln på huvudvingen.  
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