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Sammanfattning 
Clear River Racing är i behov av utveckling av ett luftinsug till en tävlingsbil som de bygger 
tillsammans med Formula student på Karlstad universitet. Syftet med arbetet var att på en 

teoretisk nivå optimera insuget i så mycket som möjligt. Arbetet grundade sig i teoretiska 

beräkning och simuleringar. Målet med arbetet var att ta fram optimala dimensioner på plenum 

som genom impulstrimning bidrog till en ökning av motorprestandan. 

Flödessimuleringar utfördes i AVL Boost för att undersöka hur olika diametrar och längder på 

plenumet påverkade motorn. Från givna input-värden genererade simuleringssystemet 

resulterande värden. Några specifika mätvärden valdes ut för att senare användas vid 

utvärdering av de olika plenumen. Mätvärden som valdes var sådana värden som på ett effektivt 

och tydligt sätt representerade motorprestandan. Metoden som användes vid val av de optimala 

plenumen var att en av de två variablerna hölls vid ett konstant värde samtidigt som värden på 

den fria variabeln varierades. Input-värden på den fria variabeln varierades till en början med 

stor steglängd, sedan minskades steglängden kring det värdet som påverkade motorprestandan 

mest. Från simuleringarna togs två olika plenum fram som verkar på olika intervall i motorns 

varvtalsregister.  

Resultatet är baserat på de två optimala plenumen. De viktigaste resultaten var att undersöka 

hur effekten och vridmomentet påverkades av plenumen. De två plenum som togs fram hade 

dimensionerna:  

• Plenum 1: (200x150), diameter = 200 mm, längd = 150 mm 

• Plenum 2: (150x150), diameter = 150 mm längd = 150 mm 

Plenumen 1 optimerades för varvtal 3000–5500 rev/min och plenum 2 för varvtal 5500–7000 

rev/min. Resultatet vid användning av dessa plenum visade att motorprestandan över lag 

påverkades positivt. Hästkrafterna ökade i hela varvtalsregistret och vridmomentet förblev 

oförändrat.  

Slutsatsen som drogs var att plenumen som togs fram uppfyllde målet med att öka 

motorprestandan. 

 

 



 
 

  



 
 

Abstract 
Clear River Racing requires assistants in development of the air intake for a racing car they are 
building together with students from Karlstad university. The purpose with the paper was to 

optimize the air intake on a theoretic level. The paper was based on theoretical calculations and 

simulations. The goal with this paper is to determine the optimal dimensions of a plenum so that 

it could provide additional performance to the engine. 

Flow analysis were performed in AVL Boost to determine how plenums of different diameter 

and length effected the engine. From given input data were resulting values generated. Some 

specific data and values that effectively and clearly depicted the engine’s performance were 

chosen. The method used to determine the optimal plenum were: one variable was set to a 

constant value while the other variated. First, the input values on the free variable variated with 

large increments. The increments were then shortened around the plenum that improved the 

engine’s performance the most. Two plenums with different dimensions was derived from the 

simulations. 

The results were based on these two plenums. The most important results were to investigate 

how the plenums effected the power and torque produced by the engine. The two plenums that 

gave the best results had the following dimensions: 

• Plenum 1: (200x150), diameter = 200 mm, length = 150 mm 

• Plenum 2: (150x150), diameter = 150 mm, length = 150 mm 

 

Plenum 1 was optimized for engine revolutions 3000–5500 rev/min and plenum 2 for engine 

revolutions 5500–7000 rev/min. The results when the plenums were used showed that over all 

the performance increased. Horsepower increased and torque remained unaffected. 

The conclusion drawn was that the optimal plenums met the goals of increasing the engine’s 

performance. 
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1. Inledning 
Detta arbete kommer gå ut på att optimera ett luftinsug åt Clear River Racing. Clear River Racing 
är en organisation på Karlstad universitet. Varje år utvecklar och bygger studenter från Karlstad 

universitet tillsammans med Clear River Racing en tävlingsbil som används för att tävla i den 

internationella tävlingen Formula student. Studenterna ska varje år utveckla bilen från grunden 

på endast två terminer, augusti till juni. Tidsramen gör det svårt att lägga ned tillräckligt med 

resurser och tid på varje enskild komponent i bilen. För att öka Clear River Racings kunskap 

inom området och få fram ett optimerat insug utförs detta arbete på deras uppmaning. I arbetet 

låg fokus på att utföra två stycken plenum som utnyttjades i insugets utformning.  

 

1.1 Luftinsugets syfte 
Förbränningsmotorer skapar energi och därmed framdrift, genom att en blandning av bränsle 

och luft förbränns i en cylinder, även kallad förbränningskammare. Explosionen skapar tryck 

som tvingar ned kolven och kraften leds via drivlinan till drivhjulen som i sin tur driver fordonet 

framåt. Insugets huvudsakliga funktion i denna process är att leda luft till 

förbränningskammaren. Insuget måste alltid tillföra tillräcklig mängd luft för att fylla upp 

cylindern. Luften måste även vara av god kvalitet, det vill säga inte för turbulent eller varm då 

detta påverkar förbränningsgraden negativt. 

Insuget är uppbyggt av olika delar, se Figur 1. 

 

Figur 1: Förenklad bild av insugets olika komponenter. Luften flödar från vänster till höger. 

 

Komponenter: 

1. Luftfilter 

2. Trottel 

3. Strypning 

4. Plenum 

5. Runner 

6. Spridare 

7. Motor 
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I början av insuget sitter inloppet, en öppning, ofta trattformad, belägen utanför bilens kaross 

vars uppgift är att leda luft från fordonets omgivning in i insugets resterande delar och sedan 

vidare till motorn och cylindern. Efter, eller i vissa fall innan, inloppet sitter ett luftfilter som 

rensar luften från oönskade partiklar och smuts. Därefter kommer trotteln, en mekanisk ventil 

som är kopplad direkt via en vajer eller, på mer moderna fordon, via elektronik till gaspedalen. 

Trottelns syfte är att kontrollera mängden luft som förses till cylindern. Vid full gas är ventilen 

fullt öppen och maximal mängd luft flödar till cylindern. Vid tomgång, inget gaspådrag, stängs 

ventilen så pass mycket att motorn endast förses med tillräcklig mängd luft för att inte motorn 

ska stanna. Efter trotteln finner man ibland en strypning som begränsar mängden luft som tillåts 

flöda vidare i systemet. Strypningen sker i form av en restriktion av rörets diameter. Detta finns 

dock inte på alla fordon då det endast används om motorkapaciteten måste möta specifika krav 

eller regler.  

Luften kan nu flöda genom insugets resterande längd för att tillslut förbränningskammaren. 

Dock är det vanligt att placera ett plenum efter trotteln. Ett plenum är ett kärl som har som mål 

öka rörets tvärsnittsarea. Det finns ett antal anledningar till varför det är fördelaktigt att utnyttja 

ett plenum i utformningen av insuget. Som tidigare nämnts måste insuget förse motorn med 

tillräcklig mängd luft. Mängden luft i insuget måste vara tillräckligt stor föra att fylla upp 

volymen av cylinder minst en gång. Plenumet fungerar då som en luftreserv i insuget för att 

säkerställa att systemet innehåller tillräcklig mängd luft för att fylla cylindern. Om kärlet har en 

större volym än cylindern försäkrar man sig om att det alltid finns tillräckligt med luft i 

systemet. Dessutom kan man dra nytta av den så kallade ”Venturi effekten”, vilket är ett 

fenomen som påverkar flödet vid förändringar i rörens tvärsnittsarea. Då plenumet bidrar med 

en ökning av tvärsnittsarean påverkar det luftflödet. Mer om hur detta kan utnyttjas tas upp i 

teorin. Efter plenumet kommer en ”runner”. Runnern leder luften vidare till 

förbränningskammaren. På runnern installeras ofta exempelvis tryck- och temperatursensorer.  

Om motorn utnyttjar direktinsprutning är även spridaren monterad direkt på runnern. 

Spridaren föredalar ett fint stoft av bränsle i luften nära ventilen till cylindern. Målet är att 

uppnå god atomisering av bränslet i luften, större droppar i luften eller längst insugets väggar 

försämrar förbränningen. Luften måste därför vara något turbulent när bränslet sprutas in. Om 

luften däremot är för turbulent ökar temperaturen vilket leder till en volymökning och därmed 

förses förbränningskammaren med syrefattig luft vilket även det försämrar förbränningen [1]. 

Insuget måste klara av att hantera tryckförändring som uppkommer till följd av de olika faserna 

i motorn. Motortypen som detta arbete kommer behandla är fyrtaktsmotorer som använder 

bensin som bränsle. Det finns även bensinmotorer av typen tvåtakt och fyrtaktsmotorer som 

istället för bensin använder diesel som bränsle. Dessa motortyper tas inte upp i detta arbete då 

dess cyklar skiljer sig i många grundläggande avseenden.  
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1.2 Allmänt om förbränningsmotorer  
Fyrtaktsmotorer utnyttjar fyra takter för att förbränna bränslet, utföra mekaniskt arbete och 

avlägsna avgaser, se Figur 2. 

 

Takt 1   Takt 2   Takt 3   Takt 4 

Figur 2: Illustration av de fyra takterna [3]. 

 

Takter: 

1. Insugstakt 

Kolven förflytas från den övre vändpunkten,”top dead center” (TDC), det vill säga den 

högsta punkten innan kolvens rörelse vänder, till den nedre vändpunkten, ”bottom dead 

center” (BDC). Dessa två termer kommer härmed benämnas med dess förkortningar, 

TDC och BDC. Inloppsventilen är öppen och avgasventilen är stängs, blandningen av luft 

och bränsle fyller kammaren. När kolven når BDC stängs inloppsventilen. Ett undertryck 

bildas i cylindern då volymen ökar när kolven förflyttas nedåt. För att jämna ut trycket 

flödar luft in i förbränningskammaren från luftinsuget. Luften i insuget sätt därför i 

rörelse.  

 

2. Kompressionstakt  

Kolven förflyttas från BTC till TDC, både inloppsventilen och avgasventilen är stängda. 

Gasen i förbränningskammaren komprimeras i takt med att kolven närmar sig TDC. Just 

innan kolven nått TDC antänds bränsleblandningen av ett tändstift placerat i toppen av 

förbränningskammaren. När inloppsventilen stängs har inte luften i insuget, som har 

sats i rörelse i takt 1, någon stans att ta vägen. Luften studsar mot den stängda 

inloppsventilen och byter riktning tillbaka mot insugets inlopp. Detta skapar en impuls 

som färdas mellan insugets inlopp och den stängda inloppsventilen, det vill säga genom 

hela insuget. Direkt efter att inloppsventilen stängs uppstår ett område med högt tryck 

vid ventilen som resultat av luftflödet riktat mot cylindern. På samma sätt uppstår ett 

område med lågt tryck nära ventilen när impulsen vänder vid insugets inlopp.  
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3. Förbränningstakt, även kallad arbetstakt 

Kolven förflyttas från TDC till BDC, både inloppsventilen och avgasventilen är stängda. 

Den antända gasen expanderar och det resulterande trycket från volymökningen tvingar 

ned kolven till BDC. Detta skapar det mekaniska arbetet som genom drivlinan och 

drivhjulen driver fordonet framåt.  

 

4. Avgastakt 

Kolven förflyttas från BDC till TDC, tilloppsventilen är stängd men avgasventilen är 

öppen. Kolvens rörelse minskar volymen i cylindern vilket tvingar ut avgaserna från 

förbränningen genom avgasventilen och ut i avgassystemet. 

Därefter påbörjas en ny cykel av de 4 takterna. 

Ventilerna öppnas och stängs genom att vevaxeln roterar, se Figur 3. En koppling mellan 

vevaxeln och ventilerna gör att i takt med att vevaxeln roterar förflyttas ventilerna upp eller ned, 

beroende på vevaxelns vinkel. Detta säkerställer att ventilerna är i det korrekta läget för de 

aktuella takterna. Exempelvis måste både inloppsventilen och avgasventilen vara stängda under 

takt 3, under takt 1 måste inloppsventilen vara öppen men avgasventilen är stängd och så vidare 

[2]. 

 

 

Figur 3: Illustration av vevaxelns påverkan på kolven och ventiler.  
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När vevaxeln roterar skapas en vinkel sett från den positiva x-axeln. Kolven som är kopplad till 

vevaxeln förflyttas då uppåt eller nedåt. Även ventilerna är kopplade till vevaxeln som då öppnas 

och stängs i takt med att denna vinkel ökar. 

2. Syfte 
Syftet med arbetet är att utforma ett så optimerat insug som möjligt, på en teoretisk nivå, åt 

Clear River Racing. Fokus kommer ligga på att utforma plenumet för att optimera prestandan. 

För att lösa problemet med att ett plenum endast an optimeras för ett specifikt varvtal kommer 

ett flertal plenum, variabelt plenum, tas fram. Plenumen ska täcka ett önskat intervall i motorns 

varvtalsregister för att få ut optimal effekt. Det färdiga konceptet ska kunna byggas av studenter 

på Karlstad universitet i framtiden och utnyttjas i tävlingsbilens design. Arbetet ska även kunna 

användas som en källa till kunskap inom området för att motivera delens design för 

tävlingsledning då den teoretiska delen är ett viktigt tävlingsmoment.  

 

3. Mål 
Målet med arbetet är att utnyttja impulstrimning med hjälp av två stycken plenum för att öka 

motorprestandan. 

 

4. Teori  
För att uppnå så hög motorprestanda som möjligt krävs att processerna som nämnts i tidigare 

stycken optimeras. De aspekter av förbränningssystemet som kan påverkas av insuget är 

mängden luft och bränsle som tillförs till förbränningskammaren. Det är alltså önskvärt att 

tillföra mer bränsle-luftblandning till cylindern. En metod att uppnå detta är att utnyttja ett 

fenomen som kallas Hemholtz resonans.  

 

4.2 Hemholtz resonans  
En Hemholtz resonator eller Hemholtz oscillator är uppbyggd av ett kärl med en liten öppning 

som luft kan passera genom, se Figur 3. Luften tvingas in med hjälp av en extern kraft, i detta fall 

är det undertrycket i cylindern som suger in luft genom insugets inlopp [4]. Därefter leds luften 

vidare till kärlet. Kärlet har en större tvärsnittsarea än öppning. Venturieffekten säger att när 

tvärsnittsarean ökar, minskar fluidens hastighet samtidigt som trycket i fluiden ökar, det 

omvända sker när tvärsnittsarean minskar, se Figur 3 och ekvation (3). Det skapas en impuls i 

kärlet. Kärlet agerar som en fjäder på impulsen som reflekteras tillbaka mot öppningen. 

Impulsen träder ut ur kärlets öppning. Fenomenet kan illustreras med att blåsa in i en tom flaska 

[4]. Flaskans öppning fungerar som inlopp. Luften färdas till delen av flaskan med större 

tvärsnittsarea som fungerar som ett kärl. Impulsen som skapas kan höras som en ton i den 

tomma flaskan. 
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Figur 3. Illustration av Hemholtz resonans i en flaska. 

 

 

 

Figur 4. Flöde genom ett avsmalnande munstycke [6]. 

 

𝑄 = 𝑣 ∗ 𝐴  

𝑄1 = 𝑄2           (1) 

𝑣1 ∗ 𝐴1 = 𝑣2 ∗ 𝐴2  

𝑣2 =
𝑣1∗𝐴1

𝐴2
           (2) 

𝑚1̇ = 𝐴 ∗ 𝑝 ∗ 𝑣  

𝑚1̇ = 𝑚2̇ = 𝐴1 ∗ 𝑝 ∗ 𝑣1 = 𝐴2 ∗ 𝑝2 ∗ 𝑣2       (3) 

 

• �̇� = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [
𝑘𝑔

𝑠
]   
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• 𝑣 = 𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [
𝑚

𝑠
]  

• 𝑝 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [
𝑘𝑔

𝑚3]  

• 𝐴 = 𝑡𝑣ä𝑟𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑚2]  

• 𝑄 = 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [
𝑚3

𝑠
]  

 

Ekvation (1) säger att flödet in i ett munstycke, eller ett helt system, är lika med flödet ut ur 

systemet. Ekvation (2) visar att om tvärsnittsarean minskar måste hastigheten öka för att 

ekvation (1) ska stämma. Ekvation (3) beskriver samma sak som ekvation (1) med skillnaden att 

den beskriver flödet i kilogram per sekund. Notera att detta enbart är applicerbart på stadigt 

flöde och fluider som ej är komprimerbara. Att ett flöde är stadigt innebär att det inte förändras 

med tiden. Detta är inte fallet i ett insug då flödet förändras med tiden. Dock är detta endast 
menat att förtydliga hur skillnader i tvärsnittsarea påverkar flödet och då är det acceptabelt att 

anta att flödet är stadigt. Luft kan anses omöjlig att komprimeras om hastigheten ej överstiger 

ljudets hastighet, vilket kan antas i detta fall. Med ”omöjligt att komprimeras” menas att 

avståndet mellan luftmolekylerna inte förändras. För att visa huruvida fluiden flödar i över- eller 

underljudshastighet används ett så kallat Machtal (M) [6]. Machtalet anger hur fluidens 

hastighet förhåller sig till ljudets hastighet, se ekvation (4). 

 

𝑀 =
𝑢

𝑐
           (4) 

• 𝑀 = 𝑚𝑎𝑐ℎ𝑡𝑎𝑙 [−] 

• 𝑢 = 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑛𝑠 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [
𝑚

𝑠
]  

• 𝑐 = 𝑙𝑗𝑢𝑑𝑒𝑡𝑠 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [
𝑚

𝑠
]  

 

Hur fluidens hastighet och tryck påverkas av förändringar i tvärsnittsarea vid hastigheter kring 

ljudets hastighet kan förklaras av följande ekvation:  

 

𝑑𝑃

𝑑𝐴
=

𝜌𝑣2

𝐴(1−𝑀2)
           (5) 

0 ≤ 𝑀 < 1 →  
𝑑𝑃

𝑑𝐴
> 0 →  𝑑𝐴 < 0 → 𝑣 ö𝑘𝑎𝑟    underljudshastighet  (6) 

𝑀 > 1 →  
𝑑𝑃

𝑑𝐴
< 0 →  𝑑𝐴 > 0 →  𝑣 ö𝑘𝑎𝑟  överljudshastighet  (7) 

• 𝑃 = 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 [𝑃𝑎]  

 

Ekvation (5) förklarar hur förändringar i tryck och tvärsnittsarea påverkas av densitet, 

flödeshastighet, tvärsnittsarea och machtal. Ekvation (6) motsäger teorin för Venturi effekt på 

grund av att vid ljudets hastighet kan luften komprimeras, ekvation (1) är inte längre 

applicerbar.  
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4.2 Utnyttjanaav Hemholtz resonans  
Tidigare har det nämnts att när inloppsventilen stängs färdas en impuls genom hela insuget. 

Genom optimering av insuget kan man tajma denna impuls att anlända tillbaka till 

inloppsventilen i det exakta ögonblicket som ventilen öppnas igen i nästa cykel. Detta kan 

uppnås genom att anpassa längden på insuget samt genom utformning av plenumet. Insugets 

längd är ofta begränsat till faktorer som inte går att påverka, framförallt utrymmet i 

motorrummet samt dess geometri. Det är inte önskvärt att ha ett insug som sticker ut långt 

utanför bilens kaross exempelvis. 

Plenumet kan ses som ett kärl som kan utnyttja Hemholtz resonans. Plenumet påverkar 

luftflödet genom insuget. Skillnaden mot exemplet med den tomma flaskan är nu att luften sugs 

in genom öppningen på insuget, men den ska inte träda ut genom samma öppning. Istället ska 

luften föras till cylindern i den motsatta änden på systemet. Resultatet om plenumet är utformat 

korrekt blir att impulsen tvingar in luft i cylindern och det bildas då ett övertryck i cylindern. 

Takt 2, kompressionstakten, i förbränningscykeln komprimerar blandningen av luft och bränsle 

i förbränningskammaren. Eftersom att trycket redan innan kompressionen är högre än 

atmosfärstrycket kommer trycket vid fast 3, förbränningstakten, vara högre än vad tidigare hade 

varit möjligt. Optimeringen av insuget på detta vis är en typ av trimning av motoreffekten som 

kallas ’ram charging’ eller ’impulstrimning’.  

 

4.3 Runnerlängd 
Runnern är en del av insuget. Längden på den påverkar därför insugets totala längd. Eftersom att 

när inloppsventilen stängs skapas en impuls som färdas mellan ventilen och insugets inlopp. 

Hastigheten på impulsen tillsammans med längden på insuget bestämmer hur långtid det tar för 

impulsen att färdas tillbaka till inloppsventilen. Runnen kan därför anpassas så att impulsen når 

inloppsventilen då den är öppen och därmed tvinga in mer luft i cylindern. Varje gång impulsen 

färdas mellan inloppsventil och insugets inlopp kan ses som att impulsen studsar genom insuget. 

Detta kan förklaras med värden reflective value (RV).  RV anger hur många gånger impulsen 

färdas genom systemet. Värdet minsta värde är RV=1, detta betyder att impulsen endast färdas 

en gång genom systemet. RV=2 betyder att impulsen färdas 2 gånger genom systemet, och så 

vidare.  

 

𝐿𝑟 =
4,167∗𝐸𝑉𝐶𝐷∗𝑉

𝑟𝑝𝑚∗𝑅𝑉
− 50 ∗ 𝐷𝑟          (8) 

• 𝐿𝑟 = 𝑅𝑢𝑛𝑛𝑒𝑟𝑙ä𝑛𝑔𝑑 [𝑐𝑚] 

• 𝐸𝑉𝐶𝐷 = 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑣𝑙𝑒 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑒𝑑 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [˚]  

• 𝑣 = 𝑙𝑗𝑢𝑑𝑒𝑡𝑠 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [
𝑚

𝑠
]  

• 𝑅𝑉 = 𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 [−] 

• 𝐷𝑟 = 𝑅𝑢𝑛𝑛𝑒𝑟𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 [𝑚]  
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4.4 Motorspecifikationer  
För att utföra beräkningar och simuleringar krävdes data från den specifika motorn. Motorn som 

användes i arbetet kommer från en 450 SX-F. Det är en encylindrig motorcykel gjord för 

terrängkörning. Motorn valdes då den användes i tävlingsbilen som byggdes av Clear River 

Racing år 2018. Tabell 1 listar de viktigaste motorspecifikationerna. Tabell 2 redovisas värden 

på hur ventilerna öppnas och stängs i relation till vinkeln på vevaxeln, se även Figur 5 och 6 för 

illustration.  

Tabell 1: Motorspecifikationer för KTM 450 SX-F (2019). 

Effekt 46,9791 hp @ 9320 rpm 
Vridmoment 44.13 Nm @ 6800 rpm 
Borr 95 mm 
Slag 63,4 mm 
Volym 449.9 cc 
Kompression 12.75:1 
Växellåda 4-växlad  
Vikt 27,3 

 

Tabell 2: Vinkel på vevaxel vid öppning och stängning av ventilerna. 

EVO 135˚ 

EVC 405˚ 

IVO 325˚ 

IVC 570˚ 

Överlapp 325˚-405˚ 

EVCD 475˚ 

Vinklar är angivna i grader, se Figur 5 och 6. 

• EVO: ”Exhaust valve opens”, vinkeln då avgasventilen öppnas. 

• EVC: ”Exhaust valve closes”, vinkeln då avgasventilen stängs. 

• IVO: ”Intake valve opens”, vinkeln då inloppsventilen öppnas. 

• IVC: ”Intake valve closes”, vinkeln då inloppsventilen stängs. 

• Överlapp: Spann då både avgasventilen och inloppsventilen är öppna. 

• EVCD: ”Effective valve closed duration”, antal grader inloppsventilen är stängd under en 

cykel.  
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Figur 5: Vinklar då ventilerna öppnas och stängs. 

 

 

Figur 6: Lyftkurvor för inloppsventil (vänster) och avgasventil (höger). 

Figur 6 visar hur mycket ventilerna öppnas och stängs i relation till vinkeln på vevaxeln. Det är 

viktiga fakta för att kartlägga hur motorn opererar. Som Figuren visar öppnas inloppsventilen 

maximalt 9,3 mm vid 455˚. Avgasventilen öppnas maximalt 8,3 mm vid 255˚. Graferna är tagna 

från egna mätvärden i simuleringsprogrammet AVL Boost. 
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4.5 Mätvärden  
Nedan beskrivs de mätvärden som undersöktes i resultatet. Mätvärdena är utvalda för att ge en 

överblick över hur motorprestandan påverkas av luftinsuget.  

BMEP (Brake mean effective pressure)  

Ett mått på motorns förmåga att utföra arbete. Mäter det genomsnittliga trycket i cylindern. 

Mätvärdet mäts i [𝑏𝑎𝑟] [8]. 

BSFC (Brake-specific fule consumption)  

Ett mått som reflekterar hur effektiv motorn är på att förbränna bränsle i relation till det utförda 

arbetet.  Mätvärdet mäts i [
𝑘𝑔

𝐽
] [9]. 

Effektivitet (termisk verkningsgrad) 

Ett mått på hur stor andel av energin som skapas i förbränningskammaren som omvandlas till 

arbete. Energin skapas vid förbränningen av bränsle-luftblandningen i förbränningskammaren i 

form av värme. Värmen expanderar gasen i kammaren och tvingar då ned kolven. Energin som 

inte omvandlas till arbete förloras i form av framförallt värme och ljud. Mätvärdet är enhetslöst 

då det är ett förhållande [10].  

Effekt 

Ett mått på hur mycket arbete som skapas i cylindern. Ett av de viktigaste måtten i motorn. 

Mätvärdet mäts i [𝑘𝑁] [11]. 

Vridmoment 

Ett mått på hur mycket moment kolven utför på vevaxeln. Vevaxeln har formen av en cirkel sett 

från sidan, se Figur 3. Det skapas en längd mellan vevaxelns centrum till punkten där kolven är 

kopplad till vevaxeln. Längden är alltså radien på vevaxeln. Kolven förflyttas upp eller ned med 

en kraft. Kolvens kraft multiplicerat med vevaxelns radie skapar vridmomentet. Mätvärdet mäts 
[𝑁𝑚] [12]. 

 

5. Metod 
 

5.1 Kravspecifikationer och regelverk  
Arbetet baserades på Clear River Racings projekt med Formula student för utvecklingen av en 

tävlingsbil. Grunder för arbetet låg därför i hur Formula student utvecklar och bygger bilen. 

Detta anger vilka ramar arbetet måste hålla sig inom sett till dimensioner och 

motorspecifikationer. Information inom detta område samlades in. Även information i hur de 

tidigare utvecklat luftinsuget samlades in.  

 

5.2 Simulering i AVL Boost  
AVL är ett världsledande företag inom optimering av motorsystem. De har tagit fram ett 

beräkningsprogram som simulerar hur ett motorsystem presterar. Systemet baserar 

beräkningar på motorsystemets utformning, motorstorlek, mätdata i exempelvis cylindrar och 

ventiler, även insugsystem och avgassystem används som input i systemet. Beräkningar som 
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baseras på dessa inputs resulterar sedan i motorsystemets teoretiska prestanda så som 

hästkrafter, vridmoment, effektivitet, bränsleförbrukning och så vidare. Motorsystemet kan 

därigenom optimeras innan en fysisk modell framtas. Motorsystemet i detta arbete 

modellerades i beräkningsprogrammet AVL Boost efter bilen som utvecklas av Formula student. 

Det användes därefter för att simulera hela motorsystemet och hur insuget påverkad motorns 

prestanda. Det gav en djupare insikt i motorsystemet än vad som hade varit möjligt om 

beräkningar endast hade gjort för hand.  

 

5.2.1 Val av plenum och runner 
Motorsystemet modellerades i AVL Boost. Modellen baserades på mätdata som nämnts i teorin 

tagen från Crear River Racings tävlingsbil som byggdes 2018.  

I modellen angavs plenumets diameter och längd samt motorns varvtal som variabler för att 

möjliggöra olika simuleringar. Målet med de första simuleringarna var att fastställa vilken 

storlek på plenum som gav optimal motoreffekt. Simuleringar där varvtalet hölls vid ett konstant 

värde samtidigt som plenumets geometri i form av diameter och längd justerades. Värdena på 

diameter och längd bestämdes genom att först hålla diametern konstant och variera värdet på 

längden, se kolumn 1 i Tabell 1. Längden som ger bäst resultat valdes. BMEP används som 

referensvärde för hur motorprestandan påverkas, målet är att få ett så högt värde på BMEP som 

möjligt.  

Simuleringarna upprepades sedan med skillnaden att längden tilldelades ett konstant värde och 

diametern varierades. Den bästa kombinationen av diameter och längd valdes sedan från dessa 

simuleringar.  

Metoden upprepades för varvtal i intervallet 3000–9000 rpm med steglängd 1000. De sex 

framtagna plenumen testades sedan på alla varvtal för att undersöka vilka två som på bästa sätt 

optimerade motoreffekten, sett över hela varvtalsregistret. Ett plenum ska utnyttjas vid lägre 

varvtal och det andra vid högre varvtal. De två optimala plenumen användes sedan för vidare 

simulering.  

Endast ett plenum ska användas vid ett specifikt varvtal. Därför krävdes tester för att bestämma 

det optimala varvtalet då bytet mellan de två plenumen ska utföras. Bytet innebär att luftflödet 

genom insuget ska gå från att flöda genom det ena till det andra. Hur luften ska flöda genom 

insuget ska bestämmas av en ventil belägen innan de två plenumen. För att bestämma varvtalet 

då bytet ska ske utfördes simuleringar där de båda plenumen verkade på samma varvtal.  

Beräkningar utfördes på runnerlängden. Detta för att klargöra vilken eller vilka längder som bör 

användas. 
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6. Resultat 
 

6.1 Val av plenum 
 

 

Figur 7: Modell av motorsystem i AVL Boost. 

 

I Tabell 3 och 4 redogörs metod för framtagning av optimal diameter och längd för plenum, se 

7.3.1 för metod. Fet stil används för att ange de optimala värdena. Skuggade rader anger det 

valda plenumet. 

 

Tabell 3: Längd som variabler, diametern är konstant, BMEP som resulterande värde. 

4000 Rpm 
D=150 L BMEP  D=150 L BMEP 
150 160 2,9815  150 160 2,9815 
150 180 2,9828  150 180 2,9828 
150 200 2,9809  150 200 2,9809 
150 220 2,9843  150 220 2,9843 
150 240 2,9838  150 240 2,9838 
150 260 2,9838  150 260 2,9838 
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Tabell 4: Diameter som variabler, diametern är konstant, BMEP som resulterande värde. 

4000 Rpm 
D L=220 BMEP  D=150 L BMEP 
50 220 2,9189  180 220 2,988 
100 220 2,9775  190 220 2,9794 
150 220 2,9843  200 220 2,9859 
200 220 2,9859  210 220 2,9836 
250 220 2,9789  220 220 2,9778 
300 220 2,9773  180 220 2,988 

 

Resultaten från Tabell 4 och 5 sammanställs i Figur 6 tillsammans med kompletterande värden 

på motorprestandan. 

Tabell 6: Geometri på plenum och motorprestanda. 

4000 Rpm 
D L BMEP  BSFC Effekt  Vridmoment Effektivitet 

180 220 2,988 409,3413 50,8 12,13 0,3357 

 

Tabell 7 redovisar alla plenum som tagits fram, se 7.3.1 för metod. Varvtal som överstiger 7000 

rpm ger ingen effekt, se Tabell 7.  Arbetet begränsades därför till varvtal i intervallet 3000-

7000rpm.  

Tabell 7: Optimal geometri på plenum och tillhörande värden i hela varvtalsregistret. 

Rpm  D L BMEP BSFC Effekt  Vridmoment Effektivitet 
3000 200 100 3,0158 356,0794 38,5 12,25 0,3607 
4000 180 220 2,988 409,3413 50,8 12,13 0,3357 
5000 150 250 2,9485 444,4632 62,7 11,97 0,3285 
6000 150 150 2,1643 647,8158 55,2 8,79 0,2712 
7000 100 190 0,7454 1494,03 22,2 3,03 0,2494 
8000 - -                           - -           -              -       - 
9000 - -                           - -           -              -       - 
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I Tabell 8 redovisas resultaten från simuleringen som utfördes för att ta fram två stycken 

optimala plenum, se 7.3.1 för metod. 

Tabell 8: Optimala plenum för individuella varvtal simulerade på hela varvtalsregistret. 

 D L BMEP BSFC Effekt Vridmoment Effektvitet 
 
 
3000 Rpm 

200 100 3,0158 356,0794 38,5 12,25 0,3607 
180 220 3,0112 356,2284 38,4 12,23 0,3607 
150 250 3,0097 356,4322 38,4 12,22 0,3606 
150 150 3,0086 356,567 38,4 12,22 0,3605 
100 190 3,0102 356,4723 38,4 12,23 0,3605 

        
 
 
4000 Rpm 

200 100 2,9832 409,7299 50,7 12,12 0,3356 
180 220 2,988 409,3413 50,8 12,13 0,3357 
150 250 2,9842 409,6991 50,8 12,12 0,3357 
150 150 2,9782 410,0941 50,7 12,1 0,3356 
100 190 2,9778 410,4427 50,7 12,09 0,3351 

        
 
 
5000 Rpm 

200 100 2,9537 442,8445 62,8 12 0,3296 
180 220 2,9457 444,8808 62,6 11,96 0,3283 
150 250 2,9485 444,4632 62,7 11,97 0,3285 
150 150 2,9477 443,1425 62,7 11,97 0,3296 
100 190 2,9301 445,5808 62,3 11,9 0,3285 

        
 
 
6000 Rpm 

200 100 2,151 652,2889 54,9 8,74 0,2703 
180 220 2,0605 670,7835 52,6 8,37 0,2689 
150 250 2,1014 662,8744 53,6 8,53 0,2693 
150 150 2,1643 647,8158 55,2 8,79 0,2712 
100 190 1,9817 681,7195 50,6 8,05 0,2703 

        
 
 
7000 Rpm 

200 100 0,5556 1943,483 16,5 2,26 0,2426 
180 220 0,5843 1859,379 17,4 2,37 0,2434 
150 250 0,5219 2057,59 21,2 1,55 0,2414 
150 150 0,6053 1802,346 24,6 1,8 0,2439 
100 190 0,7454 1494,03 22,2 3,03 0,2494 

        

 

Från Tabell 8 väljs två stycken plenum för optimal motoreffekt i hela varvtalsregistret. Eftersom 

att de plenumen som väljs ut ska kunna användas på ett brett varvtalsregister måste ibland 

kompromisser göras. Sett till varvtalet 4000 rpm i Tabell 8 ger plenumet med geometrin 

180x220 både högre effekt och vridmoment jämfört med det valda (200x100). Här måste en 

sådan kompromiss göras för att plenumet ska kunna utnyttjas på fler varvtal.  

I Tabell 9 redovisas vid vilket varvtal luftflödet ska övergå från plenum 1 till plenum 2, för att 

uppnå maximal optimering av systemet.  

Tabell 9: Dimensioner på de valda plenumen och varvtal då de används. 

Plenum Diameter (mm) Längd (mm) Varvtalsregister (rpm) 
1 200 100 3000–5500 
2 150 150 5500–7000 
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6.1.1 Effekt av plenum 

 

Figur 8: Effekt genom varvtalsregistret. 

 

Grafen i Figur 8 visar hur effekten förändras över varvtalsregistret när plenum 1 och 2 är 

installerade i luftinsuget. Serie1 indikerar effekten då plenumen är installerade i insuget. Serie2 

är effekten utan något plenum.  

 

 

Figur 9: Vridmomentet över varvtalsregistret. 

Grafen i Figur 9 visar hur vridmomentet förändras över varvtalsregistret när plenum 1 och 2 är 

installerade i luftinsuget.  

Den maximala effekten och vridmomentet angivet i Figur 8 och 9 redovisas i Tabell 10. 
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Tabell 10: Maximal effekt och vridmoment samt tillhörande varvtal. 

Maximal Effekt (kW) Varvtal (rpm) 
64 5200 
Maximalt vridmoment (Nm)  
12,39 3700 

 

 

 6.2 Längd på runner 
I Tabell 11 anges olika längder för runnern beroende på vilken RV och vilket varvtal som 

används enligt formel (8). 

v = 343 m/s  

Dr = 40 ∗ 10−3 m  

Tabell 11: Längd på runner beroende på RV och rpm.  

rpm Lr (RV=1) Lr (RV=2) Lr (RV=3) Lr (RV=4) Lr (RV=5) 
3000 224,3028 111,1514 73,4343 54,5757 43,2606 
4000 167,7271 82,8636 54,5757 40,4318 31,9454 
5000 133,7817 65,8908 43,2606 31,9454 25,1563 
6000 111,1514 54,5757 35,7171 26,2879 20,6303 
7000 94,9869 46,4935 30,3290 22,2467 17,3974 
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7. Diskussion 
De två optimala plenumen som togs fram ur simuleringarna hade två olika geometrier. Plenum 1 
hade en större diameter jämfört med längd (200x100). För plenum 2 var diametern och längden 

lika (150x150). Plenum 1 har därför en större tvärsnittsarea än plenum 2. I resultatet anges 

även att plenum 1 utnyttjas även vid lägre varvtal än plenum 2. Detta stämmer överens med 

teorin för venturi effekt, se stycke 4.2. När luften flödar från ett rören i insuget till plenumen 

minskar hastigheten eftersom att plenumet har en större tvärsnittsarea än rören. Den större 

tvärsnittsarean på plenum 2 minskar därför inte flödeshastigheten lika mycket som plenum 1. 

Som nämnts i teorin skapas en impuls vid den stängda inloppsventilen som färdas genom hela 

insuget. På grund av den mindre tvärsnittsarean färdas impulsen snabbare genom plenum 2, 

jämfört med om den färdas genom plenum 1. Eftersom att inloppsventilen är öppen under en 

kortare tid vid högre varvtal måste impulsen återvända till inloppsventilen snabbare. Därför ger 

plenum 2 en bättre motoreffekt vid högre varvtal jämfört med plenum 1.  

Notera att i ekvation (7) påstås att om en fluid flödar med ljudets hastighet eller i 

överljudshastighet kan inte teorin om venturi effekten utnyttjas. Resultatet i Tabell 11 är baserat 

på att fluiden flödar med ljudets hastighet. Detta värde refererar till fluidens hastighet i runnern. 

Dock kommer hasigheten sjuka innan fluiden når plenumet på grund av friktion mot rörens 

väggar och krökar i röret. Fluiden kommer därför inte flöda med ljudets hastighet när 

tvärsnittsarean ökar vid plenumet. Venturi effekten kan därför utnyttjas för att förklara hur 

hastigheten påverkas i plenumet. 

Figur 8 visar att när plenumen utnyttjas i luftinsugets utformning ökar effekten över hela 

varvtalsregistret. Differensen i effekt mellan de två kurvorna är kontinuerligt sett i intervallet 

2500–5200, det vill säga när lutningen på kurvorna är positiva. Det kan bero på att inga 

mekaniska förändringar i motorn har gjorts, inga dela har bytts ut. Vridmomentet i motorn är 

oförändrat. Det är dock viktigt att ha i åtanke att resultaten är baserade på teoretiska 

beräkningar i form av simuleringar. Dessa stämmer aldrig med 100% säkerhet i praktiken. För 

att få fram exakta resultat måste motorprestandan undersökas på en testbänk.  

Resultatet visar att för juste denna motor hade det endast krävds ett plenum. Plenum 1 

optimerar motorprestandan från 2500 rpm till dess att effekten når sitt maxvärde vid 5200 rpm. 

Under simuleringarna som utfördes hittades inget plenum som kunde implementeras i mellan 

dessa varvtal som optimerade resultat mer än plenum 1. Plenum 2 påverkar inte var i 

varvtalsregistret den maximala effekten uppstår. I normalfallet programmeras motorn 

elektroniskt till att inte tillåta vartal som överstiger det varvtal som ger maximal effekt. Dock 

kan motorn trimmas genom att exempelvis byta ut delar eller ändra den elektroniska 

motorstyrningen, på så vis kan detta varvtal ökas. Eftersom att plenum 2 är optimerat för högre 

varvtal än 5200 rpm kommer det då ge en positiv effekt på prestandan. Det var anledningen att 

plenum 2 togs fram. Det kan ses som en möjlighet att öka motorprestandan ytterligare.  

 

8. Slutsats 
Målet med arbetet var att öka motorprestandan genom att utforma två stycken plenum. 

Plenumen som togs fram uppfyller detta mål då effekten som motorns producerar ökar när 

plenumen utnyttjas i lutinsugets utformning. Som nämndes i resultatet räcker det dock med ett 

plenum för att uppnå detta. Plenum 1 ökar motorprestandan i intervallet av varvtalsregistret 

dom motorn kommer verka i.  
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