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Sammanfattning 
Agilis, en av KTH:s så kallade ”Eco cars” har haft problem med styrningen. Tidigare har 
bilen styrts, drivits och bromsats på det enda bakhjulet. Detta har visat sig medföra vissa 
problem. Styrningen har varit hackig och svårkontrollerad. En ny lösning för styrningen har 
tagits fram där det istället är de två framhjulen som svänger, medan drivningen fortfarande är 
på det bakre hjulet som nu sitter fast. 
 
Den nya framhjulsstyrningen behöver optimerade hjulvinklar med avseende på rullmotstånd 
och köregenskaper. En liten projektgrupp på två stycken studenter vid Maskinkonstruktion på 
KTH har därför tilldelats uppgiften att ta fram en rekommendation på vilka vinklar som Agilis 
bör använda sig av. 
 
En litteraturstudie angående vilka vinklar som finns och hur de påverkar ett fordons 
rullmotstånd och körförmåga har genomförts. Utifrån denna samt resonemang angående 
vinklarna har projektgruppen kommit fram till att de olika vinklarna hos Agilis borde vara: 
 

• Cambervinkel = 0° 
• Castervinkel = 3° 
• Toevinkel = 0° 
• Thrustvinkel = 0° 

 
En ändring av nuvarande lösning föreslås också, där en castervinkel erhålls som går att variera 
om ett spår fräses ut ur styrfästet istället för att hål borras.  
 
Maximalt tryck i däcken bör eftersträvas då kontaktytan mellan däcket och marken då blir 
mindre. 
 
Metoder för verifiering av vinklar har även tagits fram. Dessa är enkla då ingen avancerad 
mätutrustning krävs för att ta reda på vilken vinkel som erhållits. 
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Abstract 
Agilis, one of KTH’s so called ”Eco cars” has been having problems with it’s steering. Earlier 
the car has been steered, driven and braked on the only rear wheel. This has caused some 
problems. The steering has been uneven and hard to control. A new solution for the steering 
has been developed where the two front wheels handles the turning, while the driving is still 
on the rear wheel which is now fastened. 
 
The new front wheel steering requires optimized wheel angles in regards to friction resistance 
and driving performance. A small project group of two students at Maskinkonstruktion at 
KTH has been given the task to present a recommendation on which angles Agilis should be 
using. 
 
A literature study regarding wheel angles and their effect on cars friction resistance and 
driving performance has been carried out. From this and reasoning about the angles, the group 
has come to the conclusion that Agilis should use the following angles: 
 

• Camber angle = 0° 
• Caster angle = 3° 
• Toe angle = 0° 
• Thrust angle = 0° 

 
A change of the current solution is also suggested, where you get a caster angle which is 
changeable by cutting out a profile in the “styrfäste” instead of drilled holes. 
 
Maximum pressure in the tires should be utilized because of its reducing of the contact area 
between the tire and the ground. 
 
A method of verifying the angles has also been suggested. These methods are easy in their 
way of doing, and don’t require any advanced measuring equipment to figure out which angle 
is received.  
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1. Inledning 
Detta projekt är en del av kursen examensarbete för kandidatexamen. Kursen är avsedd för de 
studenter vid KTH som valt maskinkonstruktion som inriktning. Två eller fler studenter skall i 
denna kurs göra ett projekt kopplat till den valda inriktningen. 
 

1.1 Bakgrund 
Sedan ett antal år tillbaka har KTH ställt upp med två stycken bilar i en tävling som kallas 
Shell Eco Marathon. I den tävlingen ska de byggda bilarna köra så långt som möjligt på en 
liter bensin eller likvärdig mängd annat bränsle på Nogaro banan (3,636 km) som ligger i 
södra Frankrike. Bilarna som KTH har ställt upp med heter Agilis och Spiros, och de tävlar i 
två olika klasser. Spiros tävlar i en klass som heter ”Urban Concept”. I denna klass ska bilarna 
likna vanliga bilar. Agilis tävlar i en klass som heter ”Prototype Concept”. I denna klass kan 
bilarna se ut hur som helst. Gemensamt för de båda klasserna är att bilen ska dra så lite 
bränsle som möjligt. 

Agilis har i den senaste tävlingen haft problem med styrningen, bilen har till och med vält på 
grund av problemen. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta projekt är att utreda diverse hjulvinklar och dess påverkan på ett fordons 
köregenskaper och slutligen rekommendera en vinkelinställning framtagen för Agilis med 
avseende på rullmotstånd och köregenskaper. 
 

1.3 Avgränsningar 
Däckens profil och materialegenskapers påverkan på rullmotståndet kommer inte att utredas. 
Endast de av vinkelinställningen påverkade köregenskaperna kommer att utredas. 
 

1.4 Tidigare styrning 
Agilis har tidigare haft två framhjul och ett bakhjul, där de två framhjulen har varit stela och 
det bakre hjulet har svängt. Bilen har då fått en rörelse som närmast kan liknas med en trucks 
rörelse, eller en båts rörelse när den styrs med ett roder eller en utombordare. Det bakre hjulet 
har varit fäst i en vagga ihop med motorn och bromsningen. Denna vagga har vridits åt det 
ena hållet eller dragits åt det andra, av en elektriskt styrd kolv. Denna kolvs rörelse har från 
förarhytten styrts av föraren som har vridit på en liten ratt. 
 

1.5 Problemformulering 
Problemet med den tidigare styrningen består av flera faktorer. En av faktorerna var att den 
elektriskt styrda kolven som sköter vaggans rörelse fram och tillbaka rörde sig i ett antal steg. 
Detta gjorde att rörelserna för vaggan vart mycket hackiga. Det fanns även en fördröjning 
mellan det att föraren snurrade på den lilla ratten, till det att kolven utförde den rörelse som 
den skulle. Dessa två faktorer kombinerat med att föraren inte får någon feedback på vaggans 
rörelse eller dess läge, gör Agilis till en svårstyrd bil i dagens läge. 
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1.6 Tänkt lösning på problemet 
För att minska antalet problem som Agilis styrning har idag, så har man beslutat att ändra till 
en framhjulsstyrning istället för en bakhjulsstyrning. Man kommer då att fästa vaggan i ett 
fast läge och de två framhjulen kommer istället att svänga åt bilen. På detta sätt kommer 
Agilis att bli mer lättstyrd. 
 
En av de saker man vill titta närmare på är just vinkelinställningar för framhjulen för att 
Agilis ska vara enkel att styra samt att man ska ha så litet rullmotstånd som möjligt. För en 
vanlig personbil så är rullmotståndet större än luftmotståndet upp till en hastighet av 97 km/h 
(Thomas D Gillespie 1992). Detta gör att i Agilis fall är det viktigt att ta hänsyn till hur 
rullmotståndet kan sänkas, då Agilis inte kommer upp i en sådan hastighet då luftmotståndet 
är större. Dessutom är Agilis strömlinjeformad vilket gör bidraget av luftmotståndet ännu 
lägre än på en vanlig personbil. 
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2. Metod 

Den valda metoden för detta projekt är en litteraturstudie där information om olika vinklars 
påverkan på ett fordons köregenskaper samt rullmotstånd samlats in genom böcker och 
internetsidor. Det är på denna litteraturstudie som teoridelen är baserad. Ett visst resonemang 
angående vinklarna och dess påverkan har under hela projektet bedrivits. Utöver resonemang 
inom gruppen tillfrågades även Lars Drugge, universitetslektor på fordonsteknik vid KTH. 

3. Teori 
Enligt Ofria (2008) består vinkelinställningar för hjulen eller ”Wheel Alignment” av ett antal 
vinklar som ställs in för hjulen så att de blir vinkelräta mot marken och parallella sinsemellan. 
Syftet med detta är att försöka i möjligaste mån att förlänga däckens livslängd, samt att få 
fordonet att gå så rakt som möjligt. Det finns här ett stort antal vinklar som man kan ställa in. 
Nedan följer de viktigaste vinklarna samt en beskrivning av dem. 
 

3.1 Cambervinkeln 
Enligt Bosch automotive handbook (2004) kallas vinkeln mellan hjulet och vertikalaxeln sett 
bakifrån eller framifrån för cambervinkeln (märkt med γ  i figur 1 nedan). Viktigt är att skilja 
på cambervinkeln relativt marken och relativt fordonets vertikala axel. Om hjulets ovansida 
lutar inåt mot fordonet är cambervinkeln negativ och utåt positiv.  
 
Hagerman (2008) menar att ett hjuls cambervinkel kommer att producera en vertikal kraft 
som kallas ”camber thrust”. Denna kraft uppstår på grund av att däckets elastiska deformation 
blir större på ena sidan (däckets insida vid negativ camber) och hjälper till att förbättra 
fordonets kurvtagningsförmåga. För att bibehålla bra grepp vid kurvtagning bör något negativ 
camber eftersträvas genom hela kurvan. Typiskt för en personbil är att optimal cambervinkel 
ligger på ca -0,5º relativt marken.  
 
Hagerman menar att när hjulen vid kurvtagning rör sig upp och ner varierar cambervinkeln, 
detta gör det svårare att ställa in rätt cambervinkel ju mjukare fjädring fordonet har. Ofta så 
görs hjulupphängningen på personbilar så att de främre hjulen får en viss positiv camber när 
hjulet rör sig uppåt relativt chassiet. Detta görs för att minska framhjulens grepp och på så sätt 
få bilen att understyra, vilket anses som säkrare än att bilen överstyr. Nackdelen med ökad 
cambervinkel är att däcken kommer att slitas mer på insidan än på utsidan. 
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Figur 1, Cambervinkeln mellan hjulet och vertikalaxeln. 

3.2 Castervinkeln 
Enligt Bosch automotive handbook (2004) kallas avståndet mellan däckets kontaktpunkt med 
vägen och den teoretiska punkten där styraxeln korsar marken sett från sidan för 
casteravståndet (märkt med n i figur 2 nedan), om denna punkt ligger framför däckets 
kontaktpunkt är casteravståndet positivt. Castervinkeln är vinkeln mellan styraxeln och 
vertikalplanet sett från sidan (märkt med τ  i figur 2 nedan). Om styraxeln är vinklad bakåt är 
castervinkeln positiv. Positiv caster tenderar att vrida hjulet rakt när det rullar framåt. 
Rullmotståndet är oberoende av vilken castervinkel man har. 
 

 
Figur 2, Castervinkeln τ  och casteravståndet n . 
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Ett bra exempel på detta är kundvagnar där styraxeln är placerad framför hjulet, när 
kundvagnen skjuts framåt vrids hjulet rakt. Samtidigt gör ökad caster att det krävs större kraft 
för att svänga fordonet. En fördel med att vinkla styraxeln för att skapa ett casteravstånd är att 
det medför en cambervinkel in mot kurvan när man svänger vilket förbättrar 
kurvtagningsförmågan. 
 

3.3 Toevinkeln 
När ett hjulpar är vinklat så att hjulens framkanter sitter tätare ihop än dess bakkanter så kallas 
det för toe-in. Om hjulen sitter tätare ihop i bakkant än i framkant så kallas det för toe-out. 
Toe definieras som halva skillnaden i avstånd mellan fram och bakkant på hjulen, eller ibland 
även som vinkeln med vilken hjulen avviker ifrån ett parallellt läge. Toe inställningen 
påverkar däckens nötning och rullmotstånd, bilens stabilitet vid körning på rak väg samt 
styrningens respons (Hagerman). 
 
Genom att ställa hjulen inåt (toe-in) så får man hjulen att rulla inåt längs linjer som korsar 
varandra. Detta ökar rullmotståndet och för mycket toe-in får däcken att nötas längs sina 
ytterkanter snabbare. Men toe-in gör även fordonet mindre känsligt för styrutslag och 
ojämnheter i vägen. Detta genom att när ena hjulet möter på en störning eller vid mindre 
rattutslag dras det ena hjulet bak och rätas ut, samtidigt som motstående hjul dras framåt och 
får en större vinkel inåt. Därmed ökar rullmotståndet för detta hjul som således dras bakåt och 
på så sätt minskar ändringen av färdriktningen.  
 
Toe-out ökar även det rullmotstånd och får nötningstakten längs däckens insidor att öka. Vid 
toe-out kommer dock styrningen att bli betydligt känsligare, vid minsta rattutslag kommer 
kurvans inre hjul vara vinklat mer inåt än det yttre vilket resulterar i att hjulen kommer att 
svänga. Generellt sett så brukar personbilar ställas in med toe-in för att få bättre stabilitet, 
medan man på racingbilar brukar använda sig av toe-out för att få snabbare respons i 
styrningen. 
 
På fyrhjuliga bilar med individuell hjulupphängning ställs även bakhjulens toe. 
Bakhjulsdrivna racingbilar ställs oftast bakhjulen med en viss toe-in för att inte bilen ska 
överstyra för mycket medan framhjulsdrivna racingbilar oftast ställs in med en viss toe-out 
eftersom de oftast har en tendens att understyra. Glapp och elasticitet i hjulupphängningen 
kommer även att påverka hjulparens toe. På en drivande axel kommer det drivande momentet 
dra hjulen framåt och ge en viss toe-in medan på en icke drivande axel kommer hjulen att dras 
bakåt vilket resulterar i toe-out. 
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Figur 3, Toevinkeln δ på ett hjulpar sett ovanifrån. I detta fall Toe-in. 

 

3.4 Steering axis inclination (SAI) 
Ofria (No date) beskriver SAI (steering axis inclination) som lutningen på styraxeln. SAI är 
ett mått i grader på den avvikelse som styraxeln har mot hjulets verkliga vertikala linje när 
man ser det framifrån. Denna vinkel tillsammans med cambervinkeln bildar en ny större 
vinkel som enligt Ofria kallas inkluderad vinkel.  
 
Vidare menar Ofria att SAI samt cambervinkeln tillsammans påverkar bilen på det sättet att 
bilen lyfts lite när hjulen vrids bort från dess naturliga läge (rakt fram). Detta gör att bilen har 
en tendens att gå tillbaka till sitt naturliga läge när man har svängt färdigt. Skulle lutningen på 
styraxeln vara olika för de båda sidorna på bilen så kommer man att uppleva en dragande 
effekt vid låga hastigheter. 
 
Ciulla (2001) säger att även om SAI går att mäta så kan man inte justera den individuellt på 
något sätt. Ofria (No date) menar att om lutningen på styraxeln är sned och bilen dras snett så 
är det troligtvis till följd av att någon del är böjd. Detta kan då avhjälpas genom att denna del 
byts ut.  
 

 
Figur 4, Lutningen på styraxeln relativt den verkliga vertikallinjen, från  

(Ofria 2008) 
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3.5 Inkluderad vinkel 
Den inkluderade vinkeln beskrivs även av Ciulla (2001) som summan av lutningen på 
styraxeln (SAI) och cambervinkeln. Om det är så att cambervinkeln är negativ, så kommer 
den inkluderade vinkeln att vara mindre än vinkeln för lutningen på styraxeln (eftersom den 
inkluderade vinkeln är summan av de båda). Den inkluderade vinkeln måste vara samma på 
de båda sidorna även om cambervinklarna är olika. 
 

 
Figur 5, Den inkluderade vinkeln som är summan av lutningen för styraxlen samt 

cambervinkeln (Ofria 2008). 

 

3.6 Scrubradien 
Scrubradien är enligt Ofria (2008) det avstånd som uppstår mellan där styraxelns 
verkningslinje träffar marken och där mitten av hjulet träffar marken. Detta avstånd måste 
vara lika stort på bägge sidorna om bilen, annars kommer den att dra mycket åt något håll vid 
alla hastigheter, hög som låg. Om man har olika däck på de bägge sidorna av bilen så kommer 
detta att påverka scrub radien. Detta på grund av olika utformning på däcken samt att man 
säkert har olika högt lufttryck. 
 
En positiv scrubradie menar Ofria är när centrum på hjulets verkningslinje ligger utanför 
styraxelns verkningslinje medan en negativ scrubradie är när centrum på hjulets 
verkningslinje ligger innanför styraxelns verkningslinje, alltså att verkningslinjerna korsar 
varandra. Scrubradien är i stort inte justerbar då den använder sig av lutningen på styraxeln. 
Om det är så att man har problem med styrningen och bilen drar åt något håll så bör man titta 
på det som påverkar scrubradien. 
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Figur 6, Scrubradie, som är avståndet mellan styraxelns lutning och verkningslinjen 

genom hjulets mitt (Ofria No date). 

 

3.7 Thrustvinkeln 
Thrustvinkeln säger Ofria (2008) är den vinkel som uppstår mellan de bakre hjulen och en 
relativ linje genom fordonets mitt. Enligt Ciulla (2001) är thrustvinkeln positiv om den ligger 
till höger om den relativa linjen genom bilens mitt, medan den anses vara negativ om den 
befinner sig till vänster om denna linje. Denna vinkel bör vara noll. Om den inte är noll är de 
bakre hjulen vinklade snett och bilen kommer att dra åt det håll hjulen är vinklade. Detta är 
oftast inte en önskbar effekt. Om det är så att man har en thrustvinkel som man inte vill ha så 
finns det sätt att korrigera detta. Den bästa lösningen anser Ofria är att ändra toevinkeln på de 
bakre hjulen. Om toevinkeln inte går att ställa in på de bakre hjulen så måste toevinkeln vid 
de främre hjulen kompensera för thrust vinkeln.  
 

 
Figur 7, Thrustvinkeln för de bakre hjulen relativt en linje genom bilens mitt (Ofria 

2008). 
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3.8 Toe-out on turns (Ackermann styrning) 
När man styr en bil genom en kurva så kommer det yttre framhjulet att färdas i en större 
cirkelbåge än det inre framhjulet. Denna cirkelbåge kommer att ha två olika radier. Det inre 
framhjulet kommer alltså att svänga skarpare än det yttre kommer att göra. Toe-out on turns 
är ett mått på hur mycket hjulen vrider sig, oftast mäter man från vridplattan. Biltillverkarna 
skickar ofta med specifikationer på hur stora dessa vinklar bör vara. Specifikationen är 
uppdelad så att man anger antalet grader för det inre framhjulet och hur många grader det 
yttre framhjulet har. 
 
Lättaste sättet att kontrollera att dess värden stämmer är att ställa hjulen rakt fram och se till 
att båda hjulen befinner sig i vinkeln lika med noll. Sedan vrida på styret så att det inre 
framhjulet hamnar på den angivna vinkeln. När detta är gjort så kollar man så att det yttre 
framhjulet är nu står på sitt angivna vinkelvärde. 
 
Denna vinkelskillnad mellan framhjulen får man fram genom att använda sig av en vinklad 
styrarm vid hjulen. Om det är så att det yttre framhjulets vinkel inte stämmer med det som 
angivits av tillverkaren så är det styrarmen som har blivit böjd och sned och måste bytas ut 
(Ofria 2008). 
 

 
Figur 8, Skiss över Ackermann styrning. (Ofria 2008) 
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4. Resultat 

4.1 Nuvarande lösning 

 
Figur 9, Nuvarande lösningen på framhjulsstyrningen (Agilis gruppen 2008). 

 
Ingående komponenter i framhjulsstyrningen: 
 

1. Balk, undre och övre del. 
2. Styrstag 
3. Länkhuvud 
4. Vridled 
5. Styrfäste 
6. Bromsok 
7. Bromsskiva 
8. Hjulaxel 
9. Hjulnav 

 
I konstruktionen ovan, som är framtagen av 2008 års Agilis-grupp, ställs både cambervinkeln 
och castervinkeln in vid styrfästet (del nummer 5 i figur 9 ovan). Cambervinkeln är från 
början (med länkhuvudena maximalt åtdragna) -8°. Detta beror på att balken i sig är vinklade 
inåt i kanterna. Man kan dock ändra denna vinkel genom att ställa avståndet med hjälp två 
muttrar vid varje länkhuvud. 
 
Castervinkeln är i denna konstruktion fast och går inte att ändra. Castervinkeln uppkommer 
genom att de två borrade hålen i styrfästet (där länkhuvudena fästs) är förskjutna sinsemellan. 
Denna vinkel är i denna konstruktion 3°.  
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Toevinkeln ställs genom att man gör styrstaget (del nummer 2 i figur 9 ovan) längre eller 
kortare. 

4.2 Föreslagna ändringar 
2008 års Agilis-grupp använder sig av en fast castervinkel på 3º. Då däcken som används har 
en diameter på 478 mm (se bilaga 1) ger 3º castervinkel ett casteravstånd på 25 mm. Hålen 
som länkarmarna fästs i på styrfästena är placerade med en horisontell förskjutning, på så vis 
erhålls en castervinkel på 3º, se det vänstra styrfästet i figur 10. En rekommenderad lösning 
kan vara att byta ut det ena hålet mot ett spår eftersom castervinkeln då skulle kunna justeras. 
Ett justerbart casteravstånd är att föredra dels för att kunna justera mot eventuella 
tillverkningsfel och dels för att helt enkelt kunna ställa in ett önskvärt casteravstånd. 
 

 
Figur 10, Till vänster i figuren syns agilis högra styrfäste och till höger ett förslag på 

hur styrfästet kan modifieras för att kunna justera castervinkeln (Agilis gruppen 
2008). 

 
Att justera det övre länkhuvudets position är att föredra då de horisontella krafterna som 
kommer att påverka infästningen vid inbromsningar och eventuella kollisioner kommer att bli 
störst vid den nedre infästningen. Detta illustreras i figur 11.  
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Figur 11, Med jämviktsekvationer kring A samt B kan visas att en kraft F kommer att 

bidra till större påfrestningar på infästningen i B än A. 
 
Något förenklat kommer en yttre kraft F att bidra till reaktionskrafterna RA och RB i A och B 
enligt 

F
a

baRB ⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=  samt F
a
bRA ⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= . 

Av utrymmes eller andra konstruktionsskäl kan dock självklart den nedre infästningen också 
göras justerbar.  
 

4.3 Verifiering av vinklar 
Ett stort problem med att ställa in vinklarna är att man inte har något bra sätt att verifiera att 
den vinkeln man ställt in är den vinkeln som man söker. Då KTH inte har tillgång till någon 
avancerad mätutrustning till exempel laser som man använder sig av i verkstäder så måste 
vinklarna mätas på andra sätt. Nedan följer rekommenderade anvisningar för verifiering av 
önskade vinklar. 
 

4.3.1 Cambervinkeln: 
Cambervinkeln mäts lättast genom att man från samma referensplan (till exempel chassit på 
bilen) mäter avståndet till den övre delen av däcket, och avståndet till den nedre delen på 
däcket. Med dessa två avstånd samt diametern på däcket kan man då räkna ut hur stor camber- 
vinkeln är. 
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Figur 12, Mätning av sträckor för beräkning av cambervinkel. 

 
Cambervinkeln (α  i figur 12) kan beräknas med det trigonometriska sambandet i ekvation 1 
nedan. 
 

sin (1)b a
d

α −⎛ ⎞= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
En alternativ metod att mäta denna vinkel med är att man istället för att använda sig av ett 
referensplan när man mäter avståndet till övre och undre del av däcket, mäter avståndet 
mellan vänster- och högerdäcks övre del. Det undre måttet minus det övre kommer att ge det 
samma som 2( )b a− . Om detta delas med två kommer man att erhålla samma avstånd som 
med mätmetoden ovan. Man kan då nyttja det trigonometriska sambandet som ges av 
ekvation 1 för att beräkna cambervinkeln, detta under förutsättning att båda hjulen lutar lika 
mycket. 
 
Med nuvarande lösning på framhjulstyrningen justeras cambervinkeln av två stycken gängade 
länkhuvuden, se figur 13. Muttrarna som sitter på dessa länkhuvuden är av dimensionen M6. 
Dimensionerna på dessa muttrar går att utnyttja för att räkna sig fram till vilken vinkel man 
kommer att få. En M6 mutter har en stigning på 1 mm. Med denna information kan man räkna 
ut (givet att man vet utgångsläget) hur många varv man ska vrida åt eller lossa på muttern för 
att få en viss cambervinkel. 
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Figur 13, Länkhuvudenas infästningar i styrfästet (Agilis gruppen 2008). 

 
Länkhuvudena sitter i nuvarande lösning med en förskjutning på 72 mm i höjdled vilket 
resulterar i att en justering av det ena länkhuvudet med ett varv ger en ändring av 

cambervinkeln med 1tan 0,8
72

⎛ ⎞≈ °⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

4.3.2 Castervinkeln: 
Castervinkeln är den vinkel som är svårast att verifiera att man har ställt in rätt. Så är dock 
inte fallet med den nuvarande konstruktionen där hålen är borrade för att ge en viss 
castervinkel. I det fallet behövs ingen verifiering. Om man istället har en konstruktion där 
castervinkeln går att ändra blir det genast svårare.  
 
Ett sätt att räkna ut castervinkeln då är att fästa till exempel en rak stång så att den löper 
parallellt med styraxeln. Man låter denna löpa ner till marken där man sedan mäter avståndet 
mellan den punkt där stången träffar marken och den punkt där mitten på däcket är i kontakt 
med marken. Man kommer då att få fram det så kallade casteravståndet. Casteravståndet 
tillsammans med halva hjulets diameter kommer att forma en rätvinklig triangel. Med denna 
kan man räkna ut aktuell castervinkel. 
 
Castervinkeln kommer då ges av det trigonometriska sambandet: 
 

2tan (2)n
d

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Se figur 2 för införda beteckningar i ekvation 2 ovan. d är hjulets diameter. 
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4.3.3 Toevinkeln: 
Toevinkeln mäts lättast genom att man utifrån samma referensplan mäter avståndet till den 
främre delen av hjulen och sedan avståndet till den bakre delen av hjulet. Med dessa två mått 
samt däckets diameter så kan man på samma sätt som med cambervinkeln räkna ut vinkeln 
med det trigonometriska sambandet som ges i ekvation 1 ovan. Den enda skillnaden mellan 
de två mätsätten är att man med cambervinkeln ser hjulet bakifrån och med toevinkeln ser 
man på hjulet uppifrån. 

4.4 Vinklar för Agilis 
För Agilis är det viktigt att hitta vinklar som medför ett litet rullmotstånd samt en god 
körbarhet. Baserat på inhämtad teori angående vinklar och deras påverkan på fordonet så 
rekommenderas följande för Agilis: 
 

• Cambervinkel = 0° 
• Castervinkel = 3° 
• Toevinkel = 0° 
• Thrustvinkel = 0° 

 
En negativ cambervinkel är tänkbar för att förbättra kurvtagningsförmågan. En negativ 
cambervinkel medför dock ett större rullmotstånd. Med den relativt låga hastigheten, Nogaro 
banans bredd och den nya styrningen så kommer inte den förbättrade kurvtagningsförmågan 
spela någon större roll. Det är därför bättre att fokusera på att minska rullmotståndet så 
mycket som möjligt. Därför rekommenderas en cambervinkel på 0°. 
 
Att ha en castervinkel medför att man får ett casteravstånd. Detta avstånd hjälper till att 
självcentrera hjulen efter en svängning. Avståndet kommer även att göra att Agilis kommer 
att kännas mera tungstyrd. Två effekter som man i Agilis fall bör eftersträva. 
Självcentreringen kommer att förbättra körkänslan överlag och att den känns mer tungstyrd är 
positivt då Agilis väger lite. Man slipper i viss grad känslan av att köra en lådbil. 
 
Toevinkeln är den vinkel som kommer att påverka rullmotståndet mest, både en positiv och 
negativ toevinkel kommer att ge ett ökat rullmotstånd då båda hjulen kommer att försöka 
svänga åt motsatt håll. Därför rekommenderar vi 0° toevinkel, men om någon toevinkel ska 
användas är toe-in att föredra då detta kommer att göra bilens styrning mindre känslig för 
rattutslag.  
 
En thrustvinkel skild från 0° kommer att få Agilis att svänga. Detta kommer att medföra att 
föraren blir tvungen att justera färdriktningen hela tiden, vilket indirekt kommer att öka 
rullmotståndet. 
 

4.5 Övriga rekommendationer 
Utöver att cambervinkeln bör vara noll grader så bör man eftersträva att hålla ett så högt 
lufttryck som möjligt i däcken. Detta för att minska energiförluster på grund av däckens 
deformation samt minska kontaktytan mellan däck och mark. 
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4.6 Checklista 
Inför tävling är det viktigt att vinklarna är korrekt inställda. Nedan följer några punkter som 
bör kontrolleras. (Se även bilaga 2.) 
 

• Kontrollera att toevinkeln är 0°. 
• Kontrollera att thrustvinkeln är 0°. 
• Kontrollera att cambervinkel är 0°. 
• Kontrollera att castervinkel är 3°. 

 

5. Diskussion 
Mycket av den teori som under detta projekt införskaffats är teori som gäller för personbilar 
och även till viss del racingbilar. Detta medför lite problem då Agilis varken är en personbil 
eller en racingbil. Skillnaderna är många mellan en personbil och Agilis. Agilis väger inte lika 
mycket som en personbil. Den har endast tre hjul. De hjul som Agilis har är inte personbils- 
hjul utan liknar mer vanliga cykelhjul. Dessa skillnader gör att det inte är hundra procent 
säkert att den införskaffade teorin fungerar för just Agilis. 
 
För att verifiera rekommenderade vinklars effektivitet för Agilis så skulle ett utrullningstest 
vara att föredra. Något som inte hanns med inom ramen för detta projekt. Man utför då helt 
enkelt ett antal utrullningar från en godtycklig backe där varje utrullning klockas. Inför varje 
utrullning ändrar man på den vinkel som utifrån teori tror påverkar tiden för utrullningen 
negativt. 
 
Vissa frågeställningar kring en del vinklar har även dykt upp under projektets gång. När det 
gäller cambervinkeln har en fråga ställts som vi inte har funnit svar på, eller kunnat testa 
själva då rätt utrustning för detta saknas på KTH. Om man har en cambervinkel som är noll så 
kommer man att få en relativt stor kontaktyta med marken men man kommer inte få någon 
märkbar slitning på däcken. Om cambervinkeln istället är något negativ så kommer däcket att 
rulla på en av däckprofilens kanter. Detta kommer att göra att kontaktytan kommer att bli 
mindre, men att slitningen på däcket kommer att öka. Det har här varit svårt att finna svar på 
vilken av dessa två inställningarna som är att föredra ur rullmotstånds synpunkt.  
 
När Lars Drugge, universitetslektor på fordonsteknik vid KTH, ställdes inför samma fråga 
hade han inget svar på vilken utav dessa som kommer att ge minst rullmotstånd, men att en 
cambervinkel på 0° vore nog att föredra.  
 
Genom att använda en cambervinkel skild från 0° kommer däckets kontaktyta försöka röra sig 
med en högre hastighet mot dess inre rand, då radien till däckets rotationscentrum kommer att 
vara kortare där, se figur 14. Detta kommer att få hjulen att försöka svänga in mot bilens 
centrum vid en negativ cambervinkel och därmed skapa större slitage och rullmotstånd. Hos 
en personbil kommer även däckens deformation bli större vid ökad cambervinkel vilket även 
det bidrar till större rullmotstånd. Eventuellt kommer dock däckens kontaktyta kunna minskas 
om en tillräckligt stor cambervinkel används samt om däcken inte deformeras allt för mycket. 
Detta skulle kunna bidra till minskat rullmotstånd. För att verifiera hur cambervinkeln 
kommer att påverka rullmotståndet i Agilis fall krävs att tidigare nämnda utrullningstester 
genomförs. 
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Figur 14, Illustration av hur radien R1 till hjulets rotationscentrum kommer att vara 

större än R2. 
 
Agilis lider av utrymmesproblem och det är därför inte säkert att hjulen och däcken kommer 
att få plats om man har en cambervinkel på 0°. Om det är så att en cambervinkel på 0° är en 
omöjlighet och att däcket kommer ta i karossen så kan en negativ cambervinkel användas. 
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6. Slutsatser 
• Ingen toe-in/out ska användas för att få så lågt rullmotstånd som möjligt. 
• Toe-in är att föredra framför toe-out då detta kommer att göra styrningen mindre 

känslig för rattutslag. 
• Man bör använda 0º cambervinkel för att minimera rullmotståndet. 
• Castervinkeln kommer inte att påverka rullmotståndet utan enbart styrkänslan och 

bör därför testas fram. 
• Så högt däckstryck som möjligt bör användas för att minska däckens deformation 

samt kontaktyta med marken. 
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8. Bilaga 1 
Teknisk specifikation av den däck- samt fälgtyp som 2008 års Agilis använder sig av. 
 

MICHELIN RADIAL TIRE AND RIM CARACTERISTICS 
 
 

Prototype vehicles 
 
 

TIRE DIMENSIONS 
 
 

TIRE SIZE / DIMENSION 
Section width 

mm 
Overall Diameter 

mm 

45/75 R 16 45 478 

 
 
 
 

RIM DIMENSIONS 
« drop center rim with cylindrical bead seats » 

 
 

DIMENSIONS (mm) 

A B G P H C R1 R2 R3 R4 R9 πd 
WIDTH 
CODE 

+0,15 
-0,5 

min. max. ±0,5 
+0,2 
-0 

+1,0 
-0,5 

ref. ref. max. min. min. min. 
D 

+2,0 
-0,5 

1,20 30,5 5,5 7,5 9 3 7 3,5 6 1,5 1,5 5 7,0 405,6 1274,2 

1,35 34,0 6,5 8,5 10 3,5 7,5 4 6,5 1,5 2 5 7,0 405,6 1274,2 
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9. Bilaga 2 
 
Checklista samt felsökning inför tävling. 
 
 

 


