
fartblindhet
teoretisk toppfart har ingen betydelse – så länge den inte 

underskrider bilens angivna verkliga toppfart. automobil 

söker svar på hur snabb ferrari f430 egentligen är.

a-test 10.07
ferrari f430

eXtra! teknikspecial  ett a-test som alla 
väntat på –Ferrari F430. reportaget  läser du
i automobil 10.07. här Finns bakgrundsmaterial 
till toppFartsberäkningen.
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när den teoretiska toppfarten på högsta växeln är 
lägre än den angivna, verkliga toppfarten – då är det 
något som inte stämmer. vi beslöt att ta reda på vad.

Mätare som utan tvivel trivs bäst i de högre regio-
nerna. Frågan är bara hur högt de kan nå.

TEXT jonas jarlmark, TEkn. lic. i fordonsdynamik vid kTh, TEsTingEnjör auTomobil
foTo øyvind lund

automobils beräkning
Vad vi vill göra med beräkningen är att översätta det maximala motorvarv-

talet till en maximal (teoretisk) hastighet på varje växel. för teoretisk topp-

fart väljs högsta växeln.

beräkningsgrund

exempelbil: ferrari f430

maximalt varvtal på motorn, n = 8 500 r/min (Data från pressmaterial)

de drivande hjulens rullomkrets, rc = 2083 mm (Data från Stro)

slutväxelns utväxling, uf = 40/9 = 4,44 (Data från automobile revue)

utväxling på högsta växeln, u6 = 31/38 = 0,816 (Data från automobile 

revue)

beräkning

Vi börjar med att räkna om motorvarvtalet till hjulvarvtal.

8 500 / (4,44 × 0,816) = 2 344 r/min

Konvertering till varv per sekund.

2 344 / 60 = 39,07 r/sek

eftersom varje hjulvarv motsvarar 2,083 m kan vi räkna ut bilens hastighet.

39,07 × 2,083 = 81,39 m/s

Konvertering till km/h

V = 81,39 × 3,6 = 293,0 km/h

innan vi tittar på de 293 km/h som f430 ser ut att klara ska vi baka ihop 

hela beräkningen till ett enda, kompakt, uttryck:

V = n × rc × 3,6 / (60 × u6 × uf) = 8 500 × 2,083 × 3,6 / (60 × 0,816 × 4,44) =  

293,0 km/h

           i dETTa sTEg ser det milt sagt lite märkligt ut. Skulle verkligen ferrari 

ha misstagit sig så grovt att de behövt »fylla på« med 22 km/h för att få en 

respektabel toppfart? Gärna en som landar över vissa konkurrenter.

första insikten var naturligtvis att det måste finnas ett eller flera fel i de 

data som vi hade på bilen. Därför började opEraTion dubbElkonTroll :

motorvarvet kom ur ferraris eget pressmaterial, så det kan vi vara ganska 

säkra på att det stämmer. däcken kollades genom att ringa Pirelli Nordic för 

en bekräftande uppgift. De bekräftade att 2 083 mm är den korrekta rullom-

kretsen. en internetsökning på ferrari f430 bekräftade också sjätte växelns 

31/38 (0,816) och de flesta upprepade slutväxelns 4,44 som vi också hade. 

Dock sade vissa av källorna att slutväxeln skulle vara 4,30. 

? hmmm, En dirEkT fråga Till fErrari bordE hjälpa. ett telefon-

samtal till den svenska representantens Pr-man, Håkan Nordh, och vi 

kunde maila våra frågor. eftersom vi hade frågor både kring 430 Scuderia 

och f430 skickade vi alla frågor, via Håkan, till ferrari för svar.

grunddata
i varje a-test ingår ett moment där den 

teoretiskt maximala hastigheten för varje 

växel beräknas utifrån bilens grunddata.  

De data som behövs är:

* maximalt varvtal på motorn (n)

* De drivande hjulens rullomkrets (rc)

* Slutväxelns utväxling (uf)

* utväxling på respektive växel  

(u1 till u6)

motorns maximala varvtal (n) begrän-

sas på de flesta bilar av varvspärren som 

har en exakt inställning programmerad i 

motorns styrsystem.

rullomkretsen (rc) kan tas fram på ett 

flertal sätt. mäter den gör man genom att 

rulla bilen på plan mark och mäta hur långt 

kommer den på ett visst antal hjulvarv.  

i en katalog över befintliga däck utgiven av 

Stro (Swedish tire and rim organisation) 

finns nominella rullomkretser för alla dim-

mensioner. Denna är vad vi på automobil 

brukar förlita oss på. ett tredje sätt är att 

kontakta däcktillverkaren och fråga om 

det specifika däcket eftersom de ibland 

avviker från Stros nominella värde.

slutväxelns (uf), och växlarnas 

utväxlingar (u1–u6) finns oftast med  

i bilens presentationsmaterial från tillver-

karen. Gör det inte det kan man konsultera 

automobile revue-katalogen, en årlig 

katalog över världens alla bilar. Katalog-

makarna kräver in identiska data från alla 

biltillverkare. eftersom grundkällan är bil-

tillverkaren själv brukar katalogen stämma 

bra med verkligheten.
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e-mail 1
Subject:   Data 430 Scuderia

From:   Jonas Jarlmark

Date:   Tue, October 16, 2007 13:09

To:   Håkan W A Nordh

Hej Håkan och tack för senast,
Som jag nämnde behöver jag lite hjälp att få 
fram data på 430 Scuderia. Det som behövs är 
följande:

Max varvtal, utväxlingar och slutväxel  
(både 430 Scuderia och F430)
Vändcirkel
Fälgdimensioner fram och bak
[Uteslutning: frågor om styrning och pris]

Tack på förhand,
Jonas Jarlmark, Automobil

svarET kom ett par dagar senare:

Subject:   Re: Data 430 Scuderia

From:   Håkan W A Nordh

Date:   Thu, October 18, 2007 14:01

To:   Jonas Jarlmark

Hej Jonas
Lite glödhet Scuderia info direkt från Italien!
Mvh
/Håkan Nordh

Engine: max. revs?
8500 rpm
[Uteslutning: svar om styrning, fälgar och stöt-
dämpare]

F430 gear  ratio
ratio V V 1 000 rpm
14/46 0.30  9  
19/41 0.46  14  
23/37 0.62  18  
26/33 0.78  23  
29/30 0.96  28  
38/31 1.22  36  
10/43 

430 Scuderia gear ratio
ratio value
1° 14/46 0.30  9
2° 19/41 0.46  14
3° 25/39 0.64  19
4° 27/33 0.82  24
5° 38/37 1.03  30
6° 37/29 1.28  37
CC 10/43 0.23  

! ur dETTa mail fick vi svar på att maximala varvtalet är 8 500 r/min, 

att slutväxeln är 4,30 (även om italienarna vänder upp och ner på utväx-

lingen), samt att f430 har 31/38 = 0,816 på sexan till skillnad från 430 Scu-

deria som har 29/37 = 0,784. alla växlar från 3 till 6 är olika mellan bilarna.

in med nya slutväxeln i beräkningen!

V = 8 500 × 2,083 × 3,6 / (60 × 0,816  ×  4,3 ) = 302,8 km/h

Klar förbättring, nästan 10 km/h till! Dock minst 12 km/h kvar till de 

315  km/h som hävdas.

Vi behöver nog en mer detaljerad förklaring från ferraris sida. Ytterligare ett 

mail till Håkan Nordh alltså.

e-mail �
Subject:   Re: Data 430 Scuderia

From:   Jonas Jarlmark

Date:   Mon, October 22, 2007 09:45

To:   Håkan W A Nordh 

Tack Håkan,
Speciellt för info kring dämparnas liv och 
leverne var uttömmande.
Det enda som inte går ihop just nu är utväx-
lingarna för den vanliga F430.
Ferrari hävdar väl ”mer än 315 km/h” för den?

Med de uväxlingar, max motorvarv och däck 
som sitter på F430 tar sexan slut i 302.8 km/h 
enligt mina beräkningar.

Med växellådan i 430 Scuderia kommer bilen 
till 315.1 km/h vilket ju är mer än 315...

Alla checksummor (utväxlingsförhållande och 
fart vid 1000 rpm) nedan stämmer med de 
antal kuggar som anges i första kolumnen, 
både på F430 och 430 Scuderia.
Är det så att F430 inte gör 315 km/h eller är det 
fel i någon av datan?

mvh Jonas Jarlmark, Automobil

svarET blEv att jag skulle skriva ett  

mail på engelska där jag ställer mer  

detaljerade frågor.

Subject:   Re: Data 430 Scuderia

From:   Håkan W A Nordh

Date:   Mon, October 22, 2007 09:55

To:   Jonas Jarlmark

Nu är du inne på något som jag definitivt inte 
behärskar.Enl Ferrari klarar 430 + 315 kmh. 
Kan du formulera frågan, helst på engelska, så 
skickar jag vb till Ferrari?
/H

sagT och gjorT, dags att ta reda på var Ferrari hittar den sista farten.

svarET blEv att jag skulle skriva ett  

mail på engelska där jag ställer mer  

detaljerade frågor.

svarET kom ett par dagar senare:

www.automobil.se
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e-mail 3
Subject:   Re: Data 430 Scuderia

From:   Jonas Jarlmark

Date:   Mon, October 22, 2007 10:33

To:   Håkan W A Nordh 

Hej Håkan,
Här kommer en text på engelska som Ferrari 
borde kunna följa.
mvh. Jonas Jarlmark

Dear Sir,
We are about to publish an article on the Fer-
rari F430, MY 2006. One thing that I cannot get 
right is the top speed calculation. According to 
my notes we have the following input:

Max engine rev: 8 500 rpm
Ratio 6th gear: 31/38 = 0.815789
Ratio final drive: 43/10 = 4.30
Rolling circumferance, rear tyre (Pirelli Pzero 
Rosso 285/35-19) = 2 083 mm
Performing the calculation:
V = n × Rc × 3.6 / (60 × 1000 × U6 × Uf) =  
8 500 × 2 083 × 3.6 / (60 × 1 000 × 0.815789 × 4.30) 
= 302.8 km/h

So, it gives a lower top speed than stated by 
Ferrari. The max engine rev and the ratios are 
checked with, and supplied by, Ferrari, the rol-
ling circumference is checked both with Pirelli 
and the Swedish Tyre and Rim Organisation.
Also the speed at gearshift taken from our 
acceleration test for gear 1 through 5 are 
exactly matching the calculated speeds for 
those gears. Where in my input is the error?

Best regards,
Jonas Jarlmark, Tech.Lic. Vehicle Dynamics
Test Engineer, Automobil Magazine, Sweden

Subject:   430 Scuderia

From:   Håkan W A Nordh

Date:   Tue, October 23, 2007 09:17

To:   Jonas Jarlmark

Hej Jonas
Hoppas att det här är tillräckligt?

Here it is the right top speed calculation:
Max engine rev: 8 650 rpm (for about 5 minutes 
in 6th gear, then 1 minute 8500, then again 
8 650 rpm for about 5 minutes)
Ratio 6th gear: 37/29 = 1.2758
Ratio final drive: 43/10 = 4.30
Rolling circumference, rear tyre (Pirelli Pzero 
Rosso 285/35-19) = 2083mm at 0 km/h ---> 
2123.4mm at 310 km/h...  
(tyres expand at high speed!)
 
8650/60×1.2758/4.3×2123.4×3.6/1000 = 
326.9 km/h

8500/60×1.2758/4.3×2123.4×3.6/1000 = 
321.3 km/h

Mvh Håkan Nordh

? här uppsTår En av dE förväXlingar som lätt strular till kommu-

nikationen. all data som ferrari har givit här gäller 430 Scuderia utom 

däcken. Scuderia rullar på Pzero Corsa och f430 har Pzero rosso. frågan 

är om ferrari med det menar att även f430 har samtliga dessa data. Dels 

en motorstyrning som släpper upp motorn i övervarv tillfälligt på 6:an, dels 

samma sjätteväxel som 430 Scuderia. och ovanpå det däckexpansion på 

grund av centrifugalkraften. Då är allt som det ska, eller?

! fErrari hävdar allTså att åtminstone 430 Scuderia kan lyfta varv-

talet på sexan i fem minuter till 8 650 rpm. Vi antar att även f430 kan 

detta »knep«. Däremot hade de själva precis angivit utväxlingen på sexan till 

31/38 för f430. automobile revue bekräftar detta, likaså gör ferraris egen 

tekniska verkstadsmanual  på bilen.  

vad gäller utväxlingen har ferrari alltså blandat ihop de två modellerna i 

tron att det var 430 Scuderia som diskuterades.

att däcken expanderar i fart är ett fenomen som naturligtvis måste tas 

med i en nogrann beräkning. De anger att rullomkretsen i 310 km/h är 

2 123,4 mm vilket garanterat stämmer för de Pirelli Pzero rosso i 285/35-19 

som sitter på bilen. Vi kollar vilken toppfart f430 får med dessa nya data:

V = 8 650 ×  2,1234 × 3,6 / (60 × 0,816 × 4,3 ) = 314,1 km/h

         vi är TroTs dET inTE hElT hEmma på ferraris hävdade 315 km/h, 

detta trots att ferrari väljer att bortse ifrån två effekter som också är  

viktiga i hög fart:  Däckets sammanpressning på grund av downforce, samt 

slip i längsled som ett däck måste ha för att kunna överföra kraft från driv-

axeln till marken.

ny, noggrannare beräkning

Nu krävs lite mer matematik samt en del rimliga antaganden för att kom-

pensera databrist. inför det följande ska sägas att alla mail till ferrari med 

data skickades då endast en överslagsberäkning gjorts. efter detta har vi 

nogrannare kontrollerat vilka intervall som rimliga data ligger inom och i 

alla fallen valt data som gynnar en högre toppfart.  obs! Den noggrannare 

beräkningen är den som redovisas nedan, därför kommer uppnådda hastig-

heter och en del antagna data att skilja sig mellan vår text och de mail som 

skickades till ferrari.

downforce
downforce är, enligt pressmaterialet för f430, motsvarande 260 kg  

i 300 km/h. detta ger en total downforce-koefficient, cz, enligt:

cz=m × g × 2/(a ×𝛒 ×v2)= 260 ×9,81 ×2/(1,8 ×1,21 ×(300/3,6)2)=0,338

eftersom vi inte kan få fram den koefficienten ur ferraris material får vi jäm-

föra med det som anges för 430 Scuderia som har en viss uppdatering och 

därmed mer downforce. Vid presentationen av 430 Scuderia i maranello 

angavs Cz=0,356 för den förbättrade aerodynamiken. 

Det betyder att Cz=0,338 för f430 är rimligt.

med hjälp av downforcekoefficienten kan vi räkna fram den totala down-

forcekraften för f430 i förmodad toppfart 315 km/h:

fz, tot=Cz ×a ×ρ ×0,5 × V2=0,338 ×1,8 ×1,21 ×0,5 ×(315/3,6)2= 2 818 N.

           dET bETydEr att i 315 km/h ökar marktrycket med en kraft mot-

svarande 287 kg totalt för f430, inte illa!
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att däcken expanderar i fart 
är ett fenomen som måste 

tas med i en noggrann beräk-
ning – men då måste även 

down force och slip 
räknas in
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e-mail 4
Subject:   Re: 430 Scuderia

From:   Jonas Jarlmark

Date:   Tue, October 23, 2007 11:15

To:   Håkan W A Nordh 

Hej Håkan,
Nu blev det lite udda. De väljer att ta med vissa 
effekter med blundar för annat som är vikti-
gare. Vi kör en vända till så jag får klarhet i hur 
de tänker och vilken data som gäller för F430.
Vem på Ferrari är det som svarar egentligen?
/ Jonas
[Uteslutning: Text på engelska, finns i nästa e-
mail, nästa sida]

dEnna gång blEv svarET att jag kunde ta det 
direkt med Ferraris PR-man Matteo Torre istäl-
let för att involvera Håkan Nordh i trafiken.
Subject:   Re: 430 Scuderia

From:   Håkan W A Nordh

Date:   Tue, October 23, 2007 12:30

To:   Jonas Jarlmark

Hej
Kan du ta det direkt med Matteo Torre på mark-
nadsavdelningen?
Han leder dig rätt. Hälsa från mig
Mvh /H.N

mEd TankE på bilens viktför-

delning samt den downforce-

fördelning som angavs för 

430 Scuderia (41 / 59 procent 

fram / bak) bör även f430  

ha en downforcefördel-

ning kring 40 / 60 procent 

fram / bak. räknar vi nu ut hur 

stor kraft vi får dels på hela 

bakvagnen, samt på de enskilda bakhjulen får vi:

fdbak = 2 818 × 0,6= 1 691 N bak, dvs fdvb = 845 N per bakhjul.

Denna kraft läggs ovanpå den belastning som vikten utgör och den pres-

sar alltså ihop däcket. Genom en hel del mätningar på liknande däck vet 

vi att däck med dessa dimensioner och användningsområden har en 

fjäderstyvhet kring 300 N/mm. Det ger i sin tur en ihopfjädring: 

z = 845 / 300 = 2,8 mm.

observera att detta är en ändring av radien, från hjulets centrum till 

kontakten med marken. beräknar vi hur stor radien var innan, med cen-

trifugalkraften, får vi:

rr = 2 123,4/(2 × π) = 338 mm

Drar vi nu av sammanpressningen på grund av downforce får vi:

rr = 338 – 2,8 = 335,2 mm

Vilket ger oss en ny rullomkrets:

rc = 335,2 × 2 × π = 2 105,8 mm 

med denna downforceeffekt inräknad får f430 en toppfart på:

V = 8 650 × 2,1058 × 3,6 / (60 × 0,816 × 4,3 ) = 311,5 km/h

          vi TappadE allTså 2,6 km/h på den downforce ferrari f430 har, 

men ferrari själva har i detta fallet valt att bortse från att den finns.

slip
för att generera en kraft i längsled behöver ett däck också glida  

lite mot underlaget. den glidningen kallas slip. 

om hjulen snurrar med exakt samma hastighet som bilen har är slip lika 

med noll och kraften blir också noll. om hjulen spinner i dubbla hastig-

heten är slip 100 procent och resultatet är däckrök... maximal längskraft 

från däcket uppstår någonstans mellan 10 och 20 procent slip beroende 

på underlag och däcktyp. Vid drivning är det drivkraften som avgör hur 

mycket slip däcket får.

Vid full gas kring 8 500 rpm levererar motorn i f430 ca 422 Nm. Detta 

vridmoment växlas upp i växellådan via dels sexan och dels slutväxeln 

och ett rimligt antagande är att drivningen har ca 15 procent i förlust.

räknar vi ut totala drivmomentet på bakhjulen får vi:

mw= (1-0,15) × me × u6 × uf= 0,85 × 422 × 0,816 × 4,3 = 1 258 Nm.

På rak väg innebär det att bakhjulen får ta hand om en drivkraft som är 

drivmomentet dividerat med hävarmen mellan hjulcentrum och mar-

ken, dvs. rullradien som vi räknade fram tidigare:

fw = mw / rr = 1 258 / 0,3352 = 3 752 N

Varje bakhjul bidrar med hälften av detta,

fvb = fw / 2 = 3 752 / 2 = 1 876 N

          då vET vi hur stor kraft varje hjul driver bilen med.

dags att räkna ut hur stor kraft som pressar varje bakhjul mot marken.

ferrari f430 väger 1 606 kg med förare och full tank (söndagsmorgon-

vikt, uppmätt i samband med a-testet), dessutom ligger viktfördel-

ningen på 43/57 procent fram/bak (även detta uppmätt).  

Det innebär att varje bakhjul bär:

mvb = 1 606 × 0,57 / 2 = 457,7 kg

Vilket motsvarar en kraft på:

fzvb = 457,7  ×  9,81 = 4 490 N

adderar vi nu den downforce vi räknade fram tidigare kommer en f430 

som kör i 315 km/h att vertikalt belasta varje bakhjul med:

fzvb+fdvb = 4 490 + 845 = 5 335 N

förhållandet mellan längskraften och vertikalkraften är:

1 876 / 5 335 = 0,35

dEssvärrE har vi inga kurvor som visar hur stort slip ett Pirelli Pzero 

rosso i ferraris dimension har för olika förhållanden mellan längs och 

vertikalkraft. Det vi däremot har är kurvor på liknande däck i motsva-

rande dimensioner. Den datan säger att kraften rimligen borde ge ett 

slip på mellan 2 och 3 procent. låt oss anta 2 procent för att vara säkra 

på att inte överdriva. Det betyder att bakhjulen måste snurra 2 procent 

snabbare än bilens egentliga hastighet för att drivkraften på 1 876 N 

överhuvudtaget ska kunna uppstå. Detta gör att den tidigare beräknade 

toppfarten (311,4 km/h) med däckexpansion av centrifugalkraften och 

sammanpressning av downforce behöver räknas ner med 2 procent för 

att även innehålla däckens slip mot marken:

          dET gEr oss 311,4 × 0,98 = 305,2 km/h

i denna hastighetsberäkning ingår alltså: förhöjt varvtal (8 650 r/min), 

utväxlingar enligt ferraris manualer (0,816 och 4,3) samt däckens 

omkretsändring till följd av centrifugalkraft och downforce samt det slip 

som nödvändigtvis måste finnas. Detta är väldigt nära den ursprungliga 

beräkningen, 302,8 km/h, som var gjord med 8 500 r/min.

med endast förhöjt varvtal men utan de extra däckeffekterna  

(expansion, downforce och slip) får vi: 

V = 8 650 ×  2,083 × 3,6 / (60 × 0,816 × 4,3 ) = 308,1 km/h

Vilket till och med är högre än den hastighet som framkommer om alla 

effekter tas med i beräkningen. Som synes tar nämligen expansion, 

downforce och slip ungefärligen ut varandera vilket är anledningen till 

att automobil normalt nöjer sig med att bara göra den förenklade beräk-

ningen. Dock ser vi alltid till att ha korrekta data.

Detta föranleder ett nytt mail till ferrari. observera dock att datan i  

mailet är baserade på en tidig, snabb bedömning av realistiska data.

dEnna gång blEv svarET att jag kunde ta det direkt med 
Ferraris PR-man Matteo Torre istället för att involvera 
Håkan Nordh i trafiken.
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e-mail �

Subject:   More questions on the top speed of the F430 from Sweden

From:   Jonas Jarlmark

Date:   Tue, October 23, 2007 12:45

To:   Matteo Torre, Ferrari

Hello Matteo,
Håkan Nordh at Autoropa asked me to contact you directly instead  
of relaying my Ferrari-related questions through him.
Best Regards,
Jonas Jarlmark, Automobil
[Uteslutet: Ovidkommande introduktion kring korrespondensen]
[Uteslutet: Mailkedjan som lett fram till detta mail]

I was given the impression that the 29/37 sixth gear was in the gear-
box of the 430 Scuderia. The car we are discussing is the MY2006 
F430. I was previously supplied with data from Ferrari that the sixth is 
31/38. Also the Automobile Revue (indirectly info from Ferrari) states 
this. What is the correct for the F430?

If we are to incorporate tyre growth with speed in the equation, we 
also need to consider both tyre squat due to downforce and the longi-
tudinal slip at these levels of longitudinal force.

The engine supplies each rear tyre with 2189 N of longitudinal force 
when it is in sixth running at 422 Nm of torque. Having a claimed 
vehicle weight of 1250 kg, say 1350 kg with driver and some fuel and 
claiming a 43/57% front/rear weight distribution this gives approx-
imately 3775 N of vertical force on each rear tyre in static condition.

Claming downforce to be 260 kg at 300 km/h, hopefully distributed 
around the 40/60 front/rear ratio as stated for the Scuderia gives 
another 765 N, summing up 4540 N verticaly on each rear tyre. In 
this example I have excluded the pitch moment of the drag as I am 
not sure if that is included in the downforce figures or not from your 
windtunnel. Having 4540 N vertically and 2189 N longitudinally would 
result in a longitudinal slip of around 3% for a wide Pzero Corsa in  
19 inch running with maximum tyre growth due to the speed.

The downforce at 765 N will give a lowered radius of 2.55 mm using a 
vertical stiffness of 300 N/mm which is normal at these levels of speed 
expansion on the corsa. This gives a smaller rolling circumference by 
16 mm.

Taking the tyre with speed expansion only = 2124 mm, reducing by  
16 mm to counter the tyre squat due to downforce = 2108 mm
Applying 3% of longitudinal slip brings us down to an equivalent tyre
circumference of 2045 mm wich in turn, with the changed input data 
gives us: 8650/60*1.2758/4.3*2045*3.6/1000 = 314.8 km/h
That is, if we assume that the 430 Scuderia and the F430 have the 
same sixth gear, something clearly stated in a previous e-mail from 
Ferrari that they have not.

If the F430 have a 31/38 sixth gear, i.e. yours and Automobile Revues
basic info on the F430 are correct, gives us:
8 650/60 × 1.2258/4.3 × 2 045 × 3.6/1000 = 302.5 km/h

So, which is it? As we are closing in on deadline, I would like to get the
data correct as soon as possible.

Best regards,
Jonas Jarlmark, Tech.Lic. Vehicle Dynamics
Test Engineer, Automobil Magazine, Sweden

En dag passErar utan svar. morgonen efter fick vi följande svar 

från den svenska representanten:

e-mail �

Subject:   Automobil - Ferrari 430 Scuderia artikel

From:   Håkan W A Nordh

Date:   Thu, October 25, 2007 09:23

To:   Jonas Jarlmark

Hej Jonas
Hoppas att du nu har fått tillräckliga svar på dina tekniska frå-
gor kring Ferrari 430 Scuderia. Jag har svårt att följa tråden 
eftersom det är ett område som jag inte behärskar, men jag 
tycker det känns som att det finns en tendens till att diskus-
sionen börjar gå lite snett. Efter att ha haft flera kontakter 
med Ferrari de senaste dagarna är min bedömning att de 
anser att de inte behöver försvara sin konstruktion och sina 
data mer. Är det något som du mot förmodan fortfarande sak-
nar som är avgörande för din artikel så försöker vi självklart 
hjälpa till efter bästa förmåga.

Jag tror vi alla kan vara rimligt överens om att 430 Scuderia 
är en kompetent och mycket väl konstruerad sportbil med en 
enorm portion körglädje och hur mycket känsla som helst.

Mvh
/Håkan Nordh -Autoropa

fErrari vill allTså inTE svara på hur det kommer sig att man i 

italien bara tar med de delar av ekvationen som ger en högre topp-

hastighet.

observera dessutom att med den mest tillrättalagda beräkningen 

(förhöjt varvtal och däckexpansion av centrifugalkraften som ger 

314,1 km/h) kommer ferrari f430 inte heller över de 315 km/h som 

hävdas.

vår sluTsaTs kan inte bli annan än att alla hastigheter över 

305,8 km/h är klart tveksamma. Vi kan däremot sträcka oss så 

pass långt att vi använder den enklaste formen av beräkning där vi 

inkluderar det förhöjda varvtalet som ger f430 en möjlig toppfart 

på 308,1 km/h. alla angivelser över detta är mycket tveksamma om 

inte motsatsen bevisas av en faktisk test. *

vi skulle gladeligen skriva 
att ferrari f430 klarar sin 
angivna toppfart, men då 
måste vi också få adekvata 
svar på våra frågor.
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matematiska tecken förklaring

n maximalt motorvarvtal.

rc Däckens rullomkrets.

uf Slutväxelns utväxling.

u1 utväxling på 1:a växeln.

u� utväxling på 6:e växeln.

v bilens hastighet.

cz Downforce-koefficient.

m bilens massa.

g Gravitationskonstant.

a bilens frontarea.

 luftens densitet.

fz , tot total downforce.

fdbak Downforce på bakhjulen.

fdvb Downforce på ena bakhjulet.

z Däckets ihopfjädring.

rr Däckets rullradie.

� förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter.

mw Vridmoment på bakhjulen.

me motorns vridmoment.

fw Drivkraft på bakhjulen.

fvb Drivkraft på ena bakhjulet.

mvb massa belastande ena bakhjulet.

fzvb Vertikalkraft på ena bakhjulet.
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