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Sammanfattning 

Precer Group har en patenterad teknologi för förbränning av fasta bränslen, till exempel 

pellets eller metallbränslen. Tekniken är användbar till bland annat fordon och nu är deras 

vision är att skapa en ny typ av miljövänligt och bränslesnålt fordon som drivs av fast bränsle. 

Det kommer att vara ett lättviktsfordon med seriehybriddrivlina. Drivlinan till fordonet 

kommer att bestå av Precers förbränningsenhet, en värmemotor, generator, batteri, motor 

controller och en eller flera elmotorer med tillhörande kraftelektronik. 

Vi har gjort en studie på vilka typer av elmotorer som kan användas för fordonsdrift och 

jämfört olika lösningar på vilka motorer och controllers som kan passa till fordonet Precer 

Group kommer att tillverka. Vi har också gjort en bedömning om det kan vara användbart 

med regenerativ bromsning i fordonet och på vilka sätt tekniken kan implementeras. 

Den generator vi anser lämpligast till värmemotorn är en borstlös DC-generator då den har 

hög toppverkningsgrad och en passande karaktäristik för att användas till värmemotorn. Den 

drivande elmotor som vi ser som mest lämplig är en switched reluctance motor som kan ge 

hög effekt vid acceleration och har goda egenskaper under varierande varvtal och last, vilket 

passar bra till fordonsdrift. Regenerativ bromsning är något som förmodligen kommer att vara 

värt att använda i Precers fordon då det återvinner delar av den energi som används för att 

bromsa och ökar fordonets räckvidd. Tekniken lämpar sig väl till fordon i stadsmiljöer och 

andra områden med hög frekvens av acceleration och inbromsning. 

 

  



Abstract 

Precer Group has a patented technology for combustion of solid fuels such as pellets or metal 

fuels. The technology is applicable in vehicles and now Precers vision is to build a new type 

of environmentally friendly and fuel efficient vehicle powered by solid fuels. It will be a light 

weight vehicle with a series hybrid power train. The power train will be composed of Precers 

combustion unit, a heat engine, generator, battery, motor controller and one or more electrical 

motors with power electronics. 

We have made a study on what types of electrical motors can be used for propelling a vehicle 

and made a comparison of different solutions for motors and motor controllers that can be 

used in Precer Groups vehicle. We have also made an evaluation whether regenerative 

braking would be useful in the vehicle and in what ways this technology can be implemented. 

The most suitable generator for the heat engine is a brushless DC-generator because it has 

high peak efficiency and suitable characteristics for the engine. The traction motor we find 

most suitable for a light weight hybrid vehicle is a switched reluctance motor which has good 

acceleration capability and performs well at a wide speed and torque range. Regenerative 

braking will probably be useful in Precers vehicle since it regenerates some of the energy used 

when braking. This technique is best suited for electrical vehicles in urban areas and other 

areas where there is a high frequency of acceleration and braking.
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1. Inledning 

 

I detta kapitel beskrivs bakgrund till examensarbetet samt syfte och mål. De olika 

frågeställningar som finns förklaras och vi anger hur vi tänkt genomföra arbetet för att uppnå 

våra mål. 

 

1.1 Bakgrund 

Miljö är något som berör oss alla, det diskuteras och arbetas flitigt i dagens samhälle för att få 

till en bättre och mer miljövänlig produktion och livsstil på alla plan i samhället. 

Fordonsindustrin är inte ett undantag och mycket av den nya tekniken fokuserar på att ta fram 

bränslesnåla och energibesparande fordon med låg miljöpåverkan. Det sker hela tiden 

utveckling för att ta fram ny teknik till olika typer av drivlinor som möjliggör för ett bättre, 

mer miljövänligt och energisnålt fordon. 

En vanlig bilköpare idag kan förmodas eftersöka ett fordon med låg bränsleförbrukning och 

miljövänlig teknik utöver sina andra önskemål. Detta kan enkelt uppmärksammas genom att 

se på de nya modellerna av fordon som tillverkats de senaste åren och de nya modeller som nu 

är under utveckling. Ett bra exempel på sådan utveckling är hur fordon drivs och vilket 

drivmedel som används. Idag finns möjligheten att välja ett alternativt drivmedel till de två 

vanligaste, bensin och diesel. Tre exempel på vanliga alternativa bränslen är etanol, gas och 

el, vilka alla redan idag används i viss utsträckning och även kommer i allt fler och fler 

fordonsmodeller. 

1.2 Precer Group 

Med miljövänlig och bränslesnål teknik i åtanke så har Precer Group i Karlstad utvecklat en 

patenterad teknik som möjliggör klimatneutral användning av fasta bränslen som drivmedel i 

ett stort antal olika applikationer. Tekniken kan anpassas till såväl små som stora fordon, båtar 

och även användas till kraftverk för bostäder. Exempel på fasta drivmedel som kan användas 

är pellets och metallbränslen.  

För att på ett bra vis demonstrera och dra nytta av sin unika teknik så finns nu visionen och 

målet hos Precer Group att skapa ett fullt funktionellt och tekniskt konceptfordon med 

seriehybridteknik. Fordonet kommer att ha låg vikt och vara i den mindre klassen samt drivas 

av en elektrisk motor med relativt låg effekt och energiförbrukning. 

Precer Group har ett samarbete med European Space Agency (ESA) vilket visar hur attraktiv 

och intressant Precer Groups teknik verkligen är, då det finns ett intresse i tekniken av en 

sådan välkänd och seriös organisation. 
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1.2.1 Precers lättviktsfordon 

Precers nya fordon är den efterkommande modellen till det första konceptfordonet G1 som 

tidigare utvecklats av Precer Group. Visionen är nu att ta nästa steg i utvecklingen och bygga 

ett konceptfordon som är mer fulländat, tekniskt och användbart.  

Det är en ny typ av lättviktsfordon med en tjänstevikt under 550 kg. Den maximala 

nettoeffekten på elmotorn är begränsad till 15 kW då fordonets tänkta klassning enligt 

transportstyrelsen kräver det. Drivlinan kommer att vara en seriehybriddrivlina där Precers 

förbränningsenhet för fasta bränslen ingår som tillsammans med en värmemotor och generator 

skapar den energi som driver fordonet. 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med vårt arbete är att studera och analysera konceptfordonets tänkta drivlina och 

komma med förslag på vad som kan vara lämpliga val av komponenter. Allt från generator, 

kraftelektronik och styrsystem till elektrisk motor. De olika typerna av komponenter kommer 

att studeras, jämföras och sen utförs en lite djupare analys på de komponenter som vi anser är 

mest lämpade för ett lättviktsfordon.  

Det finns en mängd olika generatorer och elektriska motorer med tillhörande styrsystem och 

kraftelektronik på marknaden idag. Så målet är att kunna redovisa vad som kan tänkas vara 

mest lämpligt för lättviktsfordon. Vi kommer att beskriva olika elektriska maskiner (motorer 

och generatorer) och skriva om användningsområde, prestanda och deras för- och nackdelar. 

Sedan kommer vi utifrån konceptfordonets specifikationer sammanfatta och delge våra egna 

slutsatser om vad som kan vara lämpligt att använda. 
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1.4 Frågeställningar 

 Vilka typer av elektriska motorer är lämpliga till att driva ett fordon, vilka fördelar och 

nackdelar har dessa modeller och vilken av dem är mest passande till lättviktsfordon? 

 

 Vilken typ av elektrisk generator är mest lämpad till ett lättviktsfordon med 

seriehybriddrivlina? 

 

 Vad är en motor controllers uppgift, vilka funktioner kan den ha och hur skiljer de sig 

åt för de olika elektriska motorerna, samt vad är lämpligt till lättviktsfordon? 

 

 Hur fungerar den kraftelektronik som ingår i seriehybridfordonets drivlina och vilka 

förluster finns? 

 

 Hur fungerar regenerativ bromsning och är det en lönsam teknik att använda till 

lättviktsfordon? 

 

 

1.5 Metod 

För att på bästa vis kunna genomföra en god analys och komma fram till svar på de 

frågeställningar som vi har så behöver vi anskaffa oss nödvändig kunskap inom de berörda 

områdena. Nödvändig fakta och information kommer vi att söka i litteratur inom ämnet och 

på Internet samt genom samtal med Precer Groups VD Martin Larsson.  



4 

 

2. Teori 

 

I teorikapitlet förklaras nödvändig teoretisk bakgrund för arbetet. Kapitlet beskriver olika 

drivlinor, krafter som verkar på fordon, elmaskiner, kraftelektronik och tekniska aspekter 

samt grundläggande teori till hur Precers lättviktsfordon är tänkt att fungera. 

 

2.1 Drivlina 

En drivlina i ett motorfordon är det tekniska system av olika komponenter som genererar den 

effekt som driver ett fordon framåt. Det finns idag ett antal olika modeller av drivlinor som 

används i fordon. Grundidén är densamma, med ett kraftverk (motor) som skapar en rotation 

(vridmoment) som roterar ett eller flera av hjulen för att driva fordonet. Hur energin 

omvandlas för att kunna driva fordonet och vad som sker mellan kraftverket och drivhjulen är 

det som skiljer de olika drivlinorna åt. 

2.1.1 Konventionell drivlina 

I ett konventionellt motorfordons drivlina som förenklat visas i figur 1 ingår vanligtvis 

bränsletank, förbränningsmotor (kolvmotor), koppling (momentomvandlare om det är 

automatisk växellåda), manuell eller automatisk växellåda, drivaxel, kardanaxel (om bilen har 

motor fram med bakhjulsdrift), bakaxel (om bakhjulsdriven) samt en differentialväxel. 

Förbränningsmotorn omvandlar kemisk energi till mekanisk energi genom förbränning av 

flytande bränsle, vanligen bensin eller diesel, som skapar en rotation på ett eller flera av 

hjulen och på så vis drivs fordonet framåt eller bakåt [1]. 

 

 

 

 

 

   
   Hydraulisk koppling 
   Mekanisk koppling 
 

Figur 1. Konventionell drivlina till ett fordon med förbränningsmotor. 
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2.1.2 Elektrisk drivlina 

Drivlinan till ett elektriskt drivet fordon har istället för en förbränningsmotor (som finns i ett 

konventionellt motorfordon) en elektrisk motor, vilket visas i figur 2. Så istället för en tank 

som lagrar det flytande bränslet så behövs det en komponent som kan lagra elektrisk energi, 

vanligtvis ett batteri. Batteriets uppgift är att kunna lagra energi under en längre tid och 

tillföra energi till den elektriska motorn vid önskat tillfälle. Utöver det så behövs det extra 

kraftelektronik som omvandlar och reglerar ström och spänning mellan laddmodul, batteri och 

elmotor till fordonets drivlina [1]. 

 

 

 

 

   Elektrisk koppling 
   Mekanisk koppling 

 

Figur 2. Förenklad drivlina för ett elektriskt fordon från batteri till växellåda. 

2.2 Hybridteknik 

Ett motorfordon som använder hybridteknik är ett fordon som har fler än en källa för energi 

som driver fordonet framåt. Det vanligaste är att utöver förbränningsmotor så har fordonet 

även en eller flera elmotorer som tillsammans med batterier kan driva bilen, den typen av 

fordon kallas elektriskt hybridfordon. 

Det finns olika typer av hybridtekniker som används i fordon. Två vanligt förekommande 

tekniker som idag används till bilar är seriehybrid och parallellhybrid. Dessa två 

hybridtekniker kan även kombineras till en drivlina som innehåller både serie- och 

parallellteknik [1].  

2.2.1 Seriehybrid 

I ett seriehybridfordon har den elektriska motorn ingen mekanisk koppling till 

förbränningsmotorn utan drivs helt av den energi som finns lagrad i batterierna. Batterierna 

laddas upp via en generator som genererar energi när förbränningsmotorn används. Denna 

teknik medför att fordonets batterier kan laddas både då fordonet körs och står stilla. En stor 

fördel är att förbränningsmotorn hela tiden kan gå på optimalt varvtal och på så vis få bästa 

möjliga verkningsgrad. Drivlinan i ett seriehybridfordon visas på ett förenklat vis i figur 3 [1]. 
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motor 

Kraftelektronik Växellåda 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elektrisk koppling 
   Hydraulisk koppling 
   Mekanisk koppling 
 

Figur 3. Drivlina till ett seriehybridfordon. 

2.2.2 Parallellhybrid 

Ett motorfordon med parallellhybridteknik har en elektrisk motor och en förbränningsmotor 

inkopplad så att de båda på egen hand eller tillsammans kan driva fordonet, som förenklat 

visas i figur 4. Driften kan då varieras beroende på situationen och på så vis förbättras 

bränsleförbrukningen. Till skillnad från seriehybrid som är beroende av elektrisk energi för att 

kunna drivas så har parallellhybridtekniken fördelen att kunna använda både elektrisk energi 

och vanligt bränsle för drift. På så vis är du inte tvungen att stanna och ladda batteriet om det 

har slut på energi [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

   Elektrisk koppling 
   Hydraulisk koppling 
   Mekanisk koppling 
 

Figur 4. Drivlina till ett parallellhybridfordon. 
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2.3 Precers fastbränsleteknik 

Precers patenterade teknik möjliggör att fasta bränslen kan användas istället för det vanliga 

flytande bränslet till bland annat motorfordon. Det fasta bränslet förbränns och en 

värmemotor kopplad till en generator omvandlar den energi som det fasta bränslet innehåller 

till elektrisk energi, som kan användas direkt eller lagras i t.ex. ett batteri. Med denna 

elektriska energi kan sedan ett fordon drivas. 

Tekniken kan anpassas för att fungera till hybridfordon, hybridbåtar och mindre 

värmekraftverk. Så med ett fast bränsle t.ex. pellets, så kan du fylla upp tanken och starta 

förbränningen för att utvinna energi, antingen under tiden fordonet körs eller när det står 

stilla. 

2.3.1 Precers lättviktsfordon 

Fordonet är tänkt att vara ett motorfordon med Precer Groups patenterade teknik för att 

utvinna energi från fasta bränslen. Fordonet kommer att vara ett hybridfordon, med en vikt 

under 550 kg. Det kommer att ha en klassning som kräver att den elektriska motorn maximalt 

har en nettomotoreffekt på 15 kW. 

Drivlinan i fordonet är av typen seriehybrid och kommer att bestå av en bränsletank för det 

fasta bränslet, en förbränningsenhet, en värmemotor, en generator, ett eller flera batterier, en 

eller flera elektriska motorer, växellåda och tillhörande kraftelektronik och motor controller. 

Möjligheten finns också att vissa specifikationer i fordonet ska kunna anpassas efter kundens 

önskemål. 

2.4 Krafter som påverkar ett fordon 

När ett fordon förflyttar sig så finns det ett flertal krafter som påverkar fordonets rörelse vilket 

visas i figur 5. Luften som finns runtomkring fordonet som motverkar förflyttning, kallas 

luftmotstånd (Fd). Det finns ett motstånd som uppstår av däckens kontakt med marken kallat 

rullmotstånd (Tr). Utöver det så påverkar även vägens lutning (α) vilken fart som uppnås med 

den drivande kraften. 

Motorn i fordonet skapar en rotation och då bildas ett vridmoment som får hjulen att rotera 

och då de har kontakt med underlaget (vägen) där det finns friktion så kommer fordonet att 

förflytta sig åt samma håll som hjulen roterar. 

Newtons andra lag beskriver ett fordons acceleration (m/s
2
) enligt följande [1]: 

 

(1)   
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där F är den totala summan av alla krafter och m är massan. v är hastigheten och t är tiden. 

Formeln visar att accelerationen kan beräknas genom att ta summan av alla krafter delat med 

massan och att accelerationen även kan beskrivas som tidsderivatan av hastigheten. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Krafter som verkar på ett fordon i rörelse. 

 

När ett fordon är i rörelse så är det således ett flertal krafter som verkar mot färdriktningen 

och då motverkar rörelsen samtidigt som hjulen med hjälp av friktion (Ff) mellan väg och 

däck skapar den kraft som driver fordonet framåt. Mer exakt så kan accelerationen till ett 

fordon beräknas med följande formel [1]: 

 

(2) 

 

där ΣFt är den totala dragkraften hos fordonet och ΣFtr är det totala motståndet som motverkar 

dragkraften, m är den totala massan hos fordonet och δ är massfaktorn, vilket är en effekt av 

alla roterande komponenter i fordonets drivlina. Ekvationen visar att hastigheten och 

accelerationen är beroende av motstånd, dragningskraft och massan på fordonet. 

2.4.1 Statisk friktion 

Den statiska friktionskraften mellan två material benämns Ff och varierar beroende på 

materialens ytegenskaper. Materialens förmåga att motstå glidning benämns    och är en 

dimensionslös variabel. Om normalkraften mellan två material är känd kan den tangentiellt 

riktade friktionskraften beräknas enligt [2]: 

         

Det statiska friktionstalet måste uppskattas med mätningar för olika kombinationer av 

material. För ett bildäck på torr asfalt uppskattas      och för bildäck på blöt asfalt 

       

α 

Fff 

Ffb 

Trf 

Trb 

mg 
mg cos α 

mg sin α 

Nb 

Nf 

Fd 
v 

  

  
 
        
   

 

(3) 
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2.4.2 Rullmotstånd 

Däckens rullmotstånd orsakas till största del av hysteres i däckets material. När den relativt 

mjuka ytan på däcket kommer i kontakt med den hårda ytan på vägen, så uppstår en 

deformation av däckstommen medan det rullar. Hysteresen medför en asymmetrisk fördelning 

av reaktionskraften. Trycket som reaktionskraften orsakar är större i den främre halvan av 

kontaktområdet vilket resulterar i att den skiftar framåt. Denna framåtskiftande kraft skapar 

ett moment motsatt hjulens rotation.  

På ett mjukt underlag så kommer deformationen istället ske i underlaget och kraften nästan 

helt vara på den främre delen av däcket [1]. 

 

Rullmotståndskraften kan beräknas på följande vis [1]: 

(4) 

 

där Fr är rullmotståndskraften, Cr är en dimensionslös rullmotståndskoefficient och N är 

normalkraften.  

Rullmotståndskoefficienten är en funktion av däckets material, struktur, temperatur, tryck och 

mönstergeometri. Den är även påverkad av vägens material och råhet samt om det finns någon 

vätska på vägen vilket kan observeras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Typiska värden för rullmotståndskoefficienterna på olika underlag utan hänsyn till 

hastigheten [1]. 
Underlag Rullfriktionskoefficient (Cr) 

Betong eller asfalt 0,013 

Rullat grus 0,02 

Tjärad makadam 0,025 

Grusväg 0,05 

Fält 0,1-0,35 

 

Till en prestandaberäkning av ett fordon är det dock tillräckligt att beakta 

rullmotståndskoefficienten som en linjär funktion av hastigheten. För de vanliga 

rekommendationerna till däcktryck så kan följande formel användas till ett passagerarfordon 

på asfalterad väg [1]: 

(5) 

 

där v är hastigheten i km/h. Denna ekvation kan beräkna rullmotståndskoefficienten med 

acceptabel noggrannhet på hastigheter upp till 128 km/h. 

       

       (   
 

   
) 
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2.4.3 Luftmotstånd 

När ett fordon färdas i en viss hastighet så skapas en mekanisk motståndskraft av luften. 

Luftmotståndet uppstår för att luften innehåller molekyler som studsar mot objektet som rör 

på sig och objektet förlorar rörelseenergi som molekylerna istället får. Luftmotståndet är 

proportionellt mot tvärsnittsarean och hastigheten i kvadrat.  

Det är till största del två komponenter som resulterar i att luftmotståndet skapas, 

formmotstånd (tryckmotstånd) och ytfriktion. Formmotståndet är beroende av objektets form. 

Storleken och formen på objektet är de viktigaste faktorerna till luftmotstånd. Ytfriktion 

orsakas då objektets yta kommer i kontakt med det medium som objektet färdas genom. För 

ett fordon som färdas på väg så är luften medium[1].  

 

Luftmotståndet kan beräknas med följande formel [1]: 

 

(6) 

 

där Fd är luftmotståndet, Cd är luftmotståndskoefficienten, ρ är luftens densitet, A är objektets 

tvärsnittsarea och v är objektets relativa hastighet genom luften. Luftmotståndskoefficienten 

är beroende av formen på objektet, t.ex. en personbil ligger mellan 0,25 och 0,45. Effekten 

som krävs för att övervinna luftmotståndet kan beräknas med följande formel [1]: 

 

(7) 

 

där Pd är totala effekten, Fd är luftmotståndet, Cd är luftmotståndskoefficienten, ρ är luftens 

densitet, A är objektets tvärsnittsarea och v är objektets relativa hastighet genom luften. 

2.4.4 Lutningsmotstånd 

Ett fordon som används på vanlig väg kommer inte bara att starta eller färdas på helt platt 

horisontell väg, utan kommer att starta och färdas i någon form av uppförsbacke eller 

nerförsbacke. Då uppstår en kraft som i lutning uppåt verkar mot färdriktningen och vid 

lutning neråt verkar åt samma håll som färdriktningen. Vid en analys av ett fordons prestanda 

fokuseras analysen på fordonets beteende vid lutning uppåt (stigning). Denna kraft kan kallas 

lutningsmotstånd [1]. 

Lutningsmotståndet kan beräknas med följande formel [1]: 

(8) 
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där Fg är lutningsmotståndet, m är massan, g är gravitationen, α är vinkeln på lutningen och 

sin α beskriver den kraftkomposant som ligger parallellt med vägen. 

2.4.5 Beräkning av start i stigning 

Ett fordon som ska starta i en uppförsbacke (stigning) kommer att kräva en viss dragkraft som 

är beroende av vridmoment, stigningsvinkel, massan på fordonet, rullmotståndet, hjulets 

radie, elmotorns utväxling och drivlinans verkningsgrad.  

Dragkraften kan beräknas med följande formel [1]: 

(9) 

där Tm är elmotorns vridmoment, it är den totala utväxlingen, ηt är drivlinans totala 

verkningsgrad och r är drivhjulets radie. 

För att beräkna utväxlingen hos en elektrisk motor så att maximal hastighet uppnås vid 

elmotorns maximala varvtal så kan följande formel användas [1]: 

 

(10) 

 

där nmax är det maximala varvtalet och vmax är den maximala hastigheten. 

Om vi sätter fordonets dragkraft lika med alla motståndskrafter adderade, så kan vi se vilken 

dragkraft som minst krävs för ett fordon att starta i stigning enligt följande formel [1]: 

(11) 

 

Och om luftmotståndet anses vara lika med noll vid start från stillastående, så kan formeln 

skrivas om till följande formel, som beräknar maximal vinkel på stigning som ett fordon kan 

starta i [1]: 

(12) 

 

2.5 Elmaskiner 

Motorer är maskiner som omvandlar den elektriska energin som tillförs till mekanisk energi. 

Generatorer är då tvärtom maskiner som omvandlar den tillförda mekaniska energin till 

elektrisk energi. En elmaskin kan användas som både motor och generator, detta gäller för 

både växelströms- och likströmsmaskiner, vilket utnyttjas vid till exempel regenerativ 

bromsning av elmotorer där energi återförs till batteriet.  
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En likströmsmotor (DC-motor) är en elektrisk motor som drivs med likriktad ström. Den 

omvandlar den inkommande elektriska energin till rörelseenergi. Elmotorns arbete överförs 

via en axel kopplad till en rotor som roterar i ett magnetfält skapat av statorn. En 

permanentmagnetiserad stator används oftast till de mindre DC-motorerna. 

   En elektrisk motor som kräver växelström för att drivas kallas passande för 

växelströmsmotor (AC-motor). Den kan matas med antingen trefas eller enfas växelström, där 

det vanligaste är trefas växelström i sinusform. I konstruktioner med enfas så skapas ofta en 

extra fas med hjälp av en kondensator. En AC-motor har två grundutföranden, 

induktionsmotor och synkronmotor. Den mest använda inom industrin är induktionsmotorn, 

som även benämns asynkronmotor. 

Varje maskin har detaljerad märkdata som anger maskinens specifikationer. Märkspänning, 

märkeffekt och märkström är ofta angivet på maskinen. Märkeffekten är den effekt som 

maskinen maximalt kan avge vid angivna driftförhållanden. På en motor är det alltså den 

mekaniska effekten som anges och för en generator är det den elektriska effekten [3]. 

2.5.1 Motorprincipen 

En ledare som är strömförande befinner sig i ett magnetfält och påverkas av en kraft. Om 

ledaren är rörlig så kommer den att förflyttas åt det håll som kraften är riktad. Då framkallas 

en spänning som vill motverka ledarens roterande rörelse. Spänningen är motriktad 

matningsspänningen. Om då ledarens rörelse bromsas in så kommer hastigheten att minska 

och även den framkallade spänningen, men strömmen kommer då istället att öka. Det större 

mekaniska arbete som ledaren utför måste kompenseras genom att tillföra mer elektrisk energi 

[3]. 

 

2.5.2 Generatorprincipen  

 

En ledare förflyttar sig med konstant hastighet i ett magnetfält som är homogent. Ledaren skär 

magnetfältet under rät vinkel vilket framkallar en spänning i ledaren. Ansluts då en yttre 

resistor så kommer det att flyta en ström igenom kretsen. I den slutna kretsen så kommer 

energi att utvecklas och en kraft kommer att motverka rörelse på ledaren. Om hastigheten på 

ledaren ska hållas konstant så måste det tillföras mekanisk energi. I praktiska tillämpningar 

erhålls den framkallade spänningen från en roterande rörelse. Antingen ett magnetfält som 

roterar och framkallar spänning eller så är det ledarna som roterar och magnetfältet är stilla 

[3]. 

2.5.3 Effekt 

Effekt anger mängden energi som omvandlas per tidsenhet. Betecknas ofta med bokstaven P 

(power) och har enheten watt (W), där en watt motsvarar en omvandling av energi på en joule 

per sekund (J/s). Effekt kan bland annat yttra sig i form av arbete eller värmeflöde. Vanligt i 

motorsammanhang är att effekt beskrivs med den äldre enheten hästkraft, där en hästkraft 
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motsvarar en effekt på 735,5 watt, enligt den standard som används i Sverige. En del andra 

länder har en annan definition för vad en hästkraft motsvarar i watt [4]. 

Följande formler kan användas för beräkning av elektrisk effekt [4]: 

 

(13) 

 

där U är spänning, I är ström och R är resistans. 

 

Följande formel kan användas för beräkning av mekanisk effekt [4]: 

(14) 

där F är kraft, v är hastighet. 

För roterande system så är effekt produkten av vridmoment och rotationshastighet som kan 

beräknas med följande formel [4]: 

 

(15) 

 

där M är vridmoment, ω är rotationshastigheten och n är varvtalet angivet i r/min. 

2.5.4 Verkningsgrad 

Verkningsgraden är en dimensionslös storhet som visar förhållandet mellan ingående och 

utgående energi i ett system. Verkningsgraden anger hur mycket av den energin som tillförs 

som är möjlig att utnyttja. Den anges av den grekiska bokstaven η och kan beräknas med 

någon av följande formler [3]:  

 

(16) 

 

där Pin är tillförd effekt, Put är avgiven effekt Win är tillförd energi och Wut är avgiven energi. 

En elektriska motor har en mycket bättre verkningsgrad jämfört med ett konventionellt 

fordons kolvmotor. De elektriska motorerna kan komma upp emot 95 % i verkningsgrad på de 

bättre arbetspunkterna jämfört med bensinmotorer som där istället endast ligger nära 30 % 

som bäst. Dock så finns det vissa förluster i den kraftelektronik som behövs som tillbehör till 

elektriska motorer. Den brukar normalt ligga runt omkring 5 %. Men även då så ser vi att 

verkningsgraden ligger mycket högre än för konventionella bensinmotorer [5]. 

        
  

 
     

         

          
   

  
 

  
   
   

   
   
   

 



14 

 

2.5.5 Varvtal 

Varvtal som även benämns varvfrekvens eller rotationsfrekvens, är ett mått på antal varv ett 

roterande föremål roterar per tidsenhet. Varvtal anges ofta i antal varv per minut (r/min), som 

på engelska heter revolutions per minute (rpm) [1].  

Med varvtalet och radien på föremålet som roterar, till exempel ett hjul, så kan hastigheten 

(m/s) beräknas med följande formel [1]: 

(17) 

 

där v är hastigheten, r är radien på hjulet och nh är hjulets varvtal angivet i (r/min). 

2.6 Elmotorer i fordon 

Det finns många olika elektriska motorer och generatorer men det är inte alla som är lämpade 

för att användas till elektriska eller hybridfordon. Till skillnad från de industriella 

tillämpningarna av motorer så kommer de som ska användas till fordon att ha en hög frekvens 

av start och stop. Önskvärda egenskaper hos en elmotor till ett fordon bör innefatta hög 

acceleration och deceleration, högt vridmoment med låg hastighet i till exempel uppförsbacke, 

lågt vridmoment och hög hastighet på till exempel motorväg och ett brett driftvarvtalsområde. 

Elmotorer för elektriska fordon och hybridfordon kan delas in i två huvudgrupper, de med 

kommutator och de utan kommutator. Dessa kan observeras i tabell 2. De motorer som har 

kommutator är främst de traditionella likströmsmotorerna, till exempel serie-, shunt- och 

separatmagnetiserade motorer. Men med hjälp av teknologisk utveckling så har 

kommutatorfria elmotorer på senare tid fått en allt större roll. De har fördelar som hög 

verkningsgrad, hög effektdensitet och låg driftkostnad. De är även mer pålitliga och kräver 

mindre underhåll och service jämfört med DC-motorer med kommutator. Vilket gör dem 

mycket attraktiva för användning inom elektriska fordon och hybridfordon [1]. 
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Tabell 2. Här visas olika elmotorer för elektriska fordon och hybridfordon, sorterade efter om 

de har en intern (självkommuterad) eller en extern kommutator [1]. 

 

Elektriska motorer 
 

 
Självkommuterade 

 

 
Extern kommutator 

 
Själv- 

magnetiserad 
 

 
Separat- 

magnetiserad 

 
Induktionsmotor 
(asynkronmotor) 

 

 
Synkronmotor 

 
BLDC 

 
SRM 

 
PM 

hybrid 

 
Serie- 

magnet. 
 

 
Shunt- 

magnet. 

 
Fält- 

magnet. 

 
PM 

magnet. 

 
Släpringad 

rotor 

 
Kortsluten 

rotor 

 
Släpringad 

rotor 

 
PM 

rotor 

 
Reluktans 

 

Vi väljer att gå in mer på fyra olika typer av elmotorer som är väl använda och lämpliga för 

elektriska fordon och hybridfordon. Den självkommuterade DC-motorn som finns i flertalet 

olika utföranden, den borstlösa DC-motorn (BLDC), induktionsmotorn och switched 

reluctance motorn (SRM). 

2.6.1 DC-motor 

DC-motorer har använts mycket i applikationer där det finns krav på reglering av hastighet, 

noggrann hastighetskontroll, frekvent uppstartande, bromsning och reversering. Olika 

modeller av DC-motorer har använts till flertalet olika elektriska drivlinor p.g.a. dess 

teknologiska mognad och enkla styrsystem. En DC-motors funktionsprincip är rättfram. Den 

är uppbyggd kring principen att lika magnetiska poler stöter ifrån och olika magnetiska poler 

attraherar varandra.  

Motorn består av en stator som är statisk och en roterande rotor, även kallad ankare. På 

rotorns axel sitter en kommutator och ankarlindningar (rotorlindningar). Ankarlindningarnas 

härvor är kopplade till kommutatorn. Statorn består av statorring, kommuteringspoler och 

huvudpoler. Mellan huvudpolerna är magnetiseringslindningen jämnt fördelad. 

Kommuteringspolerna sitter mellan huvudpolerna och skapar ett s.k. tvärflöde som är 

vinkelrätt mot huvudflödet. Polkärnorna och statorkärnan är av laminerad plåt. 

Huvudpolerna har beroende på maskintyp antingen många varv med fin tråd eller få varv med 

grov tråd. Huvudflödet alstras antingen av en särskild magnetiseringsström eller av 

belastningsströmmen. Huvudpolernas antal är två, fyra, sex, åtta etc. En maskin med fyra 

poler har också fyra borstgrupper som är placerade symetriskt med 90° mellanrum. 

Kommutatorn består i enklaste fallet av segment av koppar som är isolerade från varandra. 

Genom kommutering så får strömmen i ankarlindningen alltid samma riktning, då den 

passerar nord- respektive sydpolen.  
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För att erhålla en motor som är starkare med jämnare gång så kan rotorn förses med fler spår. 

I varje spår ligger det vanligen fler ledare, så kallade härvor. På så vis så delas kommutatorn 

in i flera isolerade segment. När strömmen skiftar riktning (kommuterar) i en härva så 

befinner sig härvans plan vinkelrätt mot statorns huvudflöde. Då induceras ingen spänning 

och härvan befinner sig i något som kallas det magnetiska neutralplanet. Motorns hastighet 

kan enkelt ändras med strömmens styrka, men för reglering krävs någon form av återkoppling 

[3]. 

DC-motorer kräver alltså kommutator och borstar, vilket gör att de är mindre pålitliga och 

kräver mer underhåll och service. Men tack vare att det är en mogen teknik och att 

elmotorerna har enkla styrsystem, så har ändå DC-motorer använts flitigt i elektriska fordon 

och hybridfordon. 

2.6.2 Borstlös DC-motor 

Genom att i princip invertera stator och rotor på en DC-motor med kommutator så skapas en 

borstlös DC-motor (BLDC). Namnet är egentligen missvisande, då en BLDC-motor är en 

synkronmotor som styrs med hjälp av transistorer. Därför kallas den även elektronikmotor 

eller elektrisk kommuterad DC-motor. Principen är rätt lik en stegmotor, men en  BLDC-

motor är gjord för kontinuerlig drift. I en BLDC-motor är rotorn permanentmagnetiserad och 

ankarlindningen sitter i statorn. Vilket innebär att man slipper mekaniskt slitage [3].  

 

I en borstlös DC-motor så har borste och kommutator blivit utbytt mot en controller som 

återskapar effekterna som uppstår i en DC-motor med borste. För att kunna kontrollera 

motorns riktning och rotation så får motorns controller signaler av någon typ av sensor eller 

givare, vanligtvis hall-sensor eller pulsgivare. En controller som är mer avancerad kan 

använda sig av det elektromagnetiska fält som de inaktiva spolarna skapar. 

Den mest självklara fördelen med en BLDC-motor är att den saknar borstar. En annan fördel 

är att den kan producera ett stort vridmoment p.g.a. den rektangulära interaktionen mellan 

ström och flöde. Utöver det så gör konstruktionen att det ryms fler ankarlindningar. Den har 

även högre effektdensitet och är den elektriska motor som vid optimalt varvtal har högst 

verkningsgrad [1]. 

2.6.3 Induktionsmotorn 

Induktionsmotorn (IM) har fått sitt namn av att rotorns magnetfält skapas av elektromagnetisk 

induktion. Den kallas även asynkronmotor då motorns varvtal alltid är lägre än det synkrona 

varvtalet.   

   Den enklaste induktionsmotorn har en rotor med s.k. burlindning. Buren består i ändarna av 

kortslutna aluminium- eller kopparledare. Då denna rotor placeras i det roterande flödet 

kommer en spänning att induceras i rotorledarna, när dessa skärs av flödet. Då kommer ström 

att flyta i den slutna kretsen eftersom ledarna är kortslutna. Ledarna kommer då att påverkas 

av en kraft som är riktad så att den vill motverka orsaken till den inducerade spänningen. 
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Rotorns rotationsriktning sammanfaller med flödets riktning. Rotorn roterar alltid med en viss 

eftersläpning p.g.a. friktion. Vilket medför att rotorn aldrig kan uppnå det synkrona varvtalet. 

Om det synkrona varvtalet uppnås skulle ingen spänning längre induceras och inget 

vridmoment skapas. 

Statorlindningen är placerad i spår som finns i ett paket av laminerad plåt som sitter på 

statorstommen. Varje härva har vanligen flera lindningsvarv och lindningen för varje fas är 

fördelad på flera spår. Lindningsändarna är tillgängliga i en kopplingsbox. På motorns axel 

finns också ett laminerat plåtpaket, med rotorplåtarna. I spåren på rotorplåtarna är 

rotorlindningen placerad. Denna är antingen av burtypen (kortsluten) eller lindad på 

motsvarande sätt som statorlindningen (släpringad) [3].  

IM är idag en brett accepterad elmotor till elektriska fordon och hybridfordon. Den kräver 

dock jämfört med andra elmotortyper ett mer komplext styrsystem, men idag har den tekniska 

utvecklingen gått framåt vilket lett till att IM får ett allt större intresse. IM är den mest 

utvecklade och använda AC-motorn inom elektriska fordonsindustrin och har flera goda 

egenskaper så som låg vikt, liten volym, lågt underhåll, hög tillförlitlighet och verkningsgrad. 

Den genererar även en hög återvinning av energi vid regenerativ bromsning.  

   Då den saknar borstar och kommutator så kan den ha en hög maximal hastighet och den 

höga hastigheten tillåter dessa motorer att leverera höga värden ut. Så den är inte lika 

begränsad som DC-motorerna i hastigheten. För att styra hastigheten så varieras spänningens 

frekvensen. En nackdel är dock det komplexa styrsystemet, vilket leder till att controllers 

tillhörande IM är dyrare än till DC-motorerna [1].  

2.6.4 Switched reluctance motor 

Switched reluctance motor (SRM) har blivit väl erkända för att vara väldigt passande till 

elektriska fordon och hybridfordon. Den har fördelen att ha en enkel och robust konstruktion, 

låga tillverkningskostnader, utmärkt vridmoment och hastighetskaraktäristik för fordon [1].  

SR-motorn är en typ av stegmotor som drivs med hjälp av reluktans. Till skillnad från en 

vanlig DC-motor så skickas strömmen till lindningarna i statorn istället för rotorn. Vilket till 

stor del förenklar den mekaniska konstruktionen eftersom ingen ström behöver skickas till 

rörliga delar. Men det komplicerar samtidigt den elektriska utformningen något då ett 

omkopplingssystem krävs för att levererar strömmen till de olika lindningarna. Men med 

modern elektronik så är detta inget problem. 

   Den har utpräglade poler på både stator och rotor med koncentrerade lindningar på statorn 

men inga lindningar eller permanentmagneter på rotorn. Rotorn är solid och består av mjukt 

magnetisk material, laminerat stål. När strömmen slås på till statorlindningarna skapar rotorns 

reluktans en kraft som försöker att ställa rotorpolen i linje med närmaste statorpol. För att 

upprätthålla en rotation så kopplar ett elektriskt styrsystem ström till lindningarna i en sekvens 

som får statorns magnetiska fält att drar rotorn framåt [6]. 

Det finns ett flertal konfigurationer av SR-motorer som skiljer på storleken och antalet av 

poler på rotor och stator. De vanligaste är 8/6 och 6/4, där den första siffran anger antalet 
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poler på statorn och den andra siffran anger hur många poler som finns på rotorn. SR-motorer 

använder axelsensorer för att detektera rotorns relativa position mot statorn. Dessa sensorer är 

dock vanligtvis känsliga för mekaniska stötar, höga temperaturer och damm. P.g.a. detta så 

sänks pålitligheten något då den typen av sensorer används. Men nyligen så har SR-motorer 

utan sensorer utvecklats som kan leverera jämn funktion över hela varvtalsspektrumet [1]. 

Tack vare dess enkla konstruktion och låga tröghetsmoment på rotorn så har den en väldigt 

snabb acceleration och extremt hög hastighet. Den är väl anpassad till ett elektriskt fordon 

med fast växel, då den har ett brett varvtalsområde. Den kräver likt andra växelströmsmotorer 

kraftelektronik som omvandlar likströmmen från batteriet till växelström för elmotorn. 

2.7 Hjulmotorer 

Det finns även elektriska motorer konstruerade för att fästas direkt mot hjulet. Det kräver 

dock att de kan leverera en hög hastighet då det inte finns någon utväxling mellan motor och 

hjul samt att motorerna har en lätt vikt så att inte fordonets köregenskaper påverkas negativt. 

Varje elmotor kräver även egen tillhörande kraftelektronik och controller så att korrekt ström 

levereras till elmotorn samt att den kontrolleras och regleras. Detta behövs t.ex. vid svängar, 

då hjulen på samma axel bör ha olika hastighet för en jämn färd. Det sköts annars av 

differentialen som vid användning av hjulmotorer inte längre behövs, vilket är en fördel då det 

uppstår förluster i mekaniska kopplingar. Så en stor fördel med hjulmotorer är att många inre 

komponenter inte längre behövs [5]. 

2.8 Kraftelektronik 

För att elmotorer, generatorer och batterier m.m. ska fungera tillsammans så krävs det 

tillhörande kraftelektronik då det krävs avancerad styrning och omvandling av strömmen. 

Kraftelektronikens uppgift är att styra strömmen så att elmaskinerna fungerar optimalt och 

rotorn roterar på önskvärt sätt. Från batteriet kommer det likspänning, så beroende på vilken 

typ av elmaskin som används så får kraftelektroniken mellan batteri och elmaskin utföra olika 

saker. 

 

Om det är en elektrisk motor med växelström som används så behöver likspänningen 

omvandlas till växelström för att kunna driva elmotorn. Om då istället den elektriska motorn 

ska användas som en generator så kommer det ut växelström som då behöver omvandlas till 

likström för att kunna lagras i batteriet. 

Kraftelektroniken består av halvledarteknik och har en massa och volym som inte är obetydlig 

då den brukar vara nära på lika med massan av den elmaskin som den ska driva. Utöver detta 

så uppstår det alltid förluster i dessa system, vanligtvis omkring 5 %. Totalt sett om en 

elmotor har 95 % verkningsgrad och 5 % förlust i kraftelektroniken så får den delen av 

drivlinan en total verkningsgrad på 90 % [5].  
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2.8.1 Växelriktare 

En växelriktare används till att omvandla likström till växelström. Den får in likström från 

t.ex. ett batteri som sedan omvandlas till växelström med önskad vågform för att kunna driva 

t.ex. en elektrisk AC-motor i ett eldrivet fordon. Växelriktare kan skapa fyrkantsvåg, 

sinusvåg, modifierad sinusvåg eller pulsad sinusvåg beroende på kretsens design. De 

vanligaste vågformerna i växelriktare idag är sinusvåg och modifierad sinusvåg. 

Det finns flera olika konstruktioner till växelriktare beroende på vad de ska användas till. De 

kan vara helt elektroniska eller ha en kombination av mekaniska delar och elektrisk krets. I en 

enkel konstruktion så används en switch (strömbrytare) som snabbt växlar läge så att 

strömmen skiftar håll och på så vis ”hackas” likströmmen upp i sektioner och en växelström 

bildas. Sedan med hjälp av olika typer av filter så kan vågformen förbättras så att den passar 

det tänkta användningsområdet [3].  

2.8.2 Likriktare 

En likriktare gör det motsatta mot vad en växelriktare gör och omvandlar istället växelström 

till likström. Den tar växelströmmen som periodvis skiftar riktning och omvandlar den till 

likström som endast flödar åt ett håll. För att genomföra detta så används på olika vis 

sammankopplade dioder. En diod leder endast ström i en riktning. Så dioden fungerar som en 

backventil och stoppar strömmen under den negativa perioden av växelströmsvågen, medan 

den släpper igenom strömmen vid den positiva perioden. Efteråt så används filterteknik, så 

kallad glättning, för att kunna motverka det rippel som uppstår och på så vis få en så konstant 

utspänning som möjligt [3].  

Likriktare behövs således mellan en generator och ett batteri i ett seriehybridfordon för att 

omvandla den från generatorn kommande växelströmmen till likström så energin kan lagras i 

batteriet. Även vid regenerativ bromsning där den elektriska motorn fungerar som en 

generator så krävs en likriktare för lagring av energin. 

2.8.3 Växelspänningsomriktare 

Växelspänningsomriktare som även kallas växelspänningsregulator eller 

växelspänningskopplare har till uppgift att omvandla en fast växelspänning till en styrd 

växelspänning med samma frekvens. Den finns med två olika funktionsprinciper. Den ena är 

fasvinkelstyrning, där växelspänningens storlek och därmed effekt regleras. Komponenter 

som används är triac eller två anti-parallellkopplade tyristorer. Den andra metoden för att 

reglera effekten på växelspänning kallas ”till-från-styrning” (on-off styrning eller burst 

styrning) och lämpar sig för resistiva uppvärmningssystem [3].  
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2.8.4 Likspänningsomriktare 

Likspänningsomriktare som även benämns som likspänningsregulator eller 

likspänningskopplare har till uppgift att reglera storleken på en likspänning. Det finns två 

olika typer där den ena uppspänningsomvandlar och den andra nedspänningsomvandlar (step-

up och step-down). Ofta så används någon form av switch och diod till kretsens design. En 

högre frekvens på switchen ger en jämnare utspänning [3]. 

2.9 Motor controller 

Motor controllern är själva hjärnan i ett elektriskt fordon. Det är nyckeln till förverkligandet 

av ett högpresterande fordon med en optimal balans mellan toppfart, acceleration och 

energiförbrukning. Att kontrollera ett elektriskt fordon eller ett hybridfordon är inte en enkel 

uppgift då saker som till exempel driftparametrar och väglaget alltid varierar. Därför bör 

controllern vara designad att göra systemet robust och adaptivt. Det ska vara optimerat på 

både dynamiska och stationära operationer.  

För närvarande är den viktigaste faktorn som hindrar ökad användning av elektriska fordon 

den korta körsträckan per batteriladdning. Därför kommer en controller att utöver att 

kontrollera fordonets köregenskaper, som jämn drift och god komfort, även att användas till 

att optimera energihanteringen på fordonets batterier. Med hjälp av teknikens utveckling så 

har nya förbättrade motor controllers utvecklats. Genom utvecklingen av t.ex. 

mikroprocessorer och digital signal processing (DSP), så är det idag möjligt att konstruera 

mycket komplexa system för att styra och reglera elektriska fordon för att uppnå optimal 

prestanda. Funktioner kan användas till att förbättra fordons säkerhet och prestanda.  

P.g.a. den komplicerade styrningen av elektriska fordon används i allmänhet ”intelligent” 

eller ”fuzzy control” för att öka verkningsgraden och hantera komplexa driftlägen. Men det är 

viktigt att konstruera en motor controller med ett styrsystem som är väl anpassat till det tänkta 

fordonets drivlina så att det kan uppnå optimal och stabil kontroll.  

Styrning av elektriska fordon är i huvudsak kontroll av den elektriska motorn. Olika elmotorer 

kräver olika styrmetoder. Vanligtvis så används pulsbreddsmodulering (PWM) för styrning 

till DC-motorer, medan ”variable-voltage variable-frequency” (VVVF), ”field-oriented 

control” (FOC) och ”direct torque control” (DTC) används till AC-motorer [7]. 

2.10 Regenerativ bromsning 

När ett fordon bromsar in med konventionella bromsar som använder sig av friktion så 

omvandlas rörelseenergin till värme och går förlorad. Men med en elektrisk motor finns det 

en metod kallad regenerativ bromsning eller bromskraftsåtervinning. När fordonet bromsas in 

kan den elektriska motorn köras ”baklänges” och användas som en generator. Genom att 

reversera den elektriska motorn bromsas fordonet in samtidigt som batteriet laddas med 

energi.  
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Regenerativ bromsning kan delas in i två steg där det första steget involverar 

elmotorn/generatorn och det andra steget involverar batteriet. Rörelseenergin som fordonet 

har när inbromsningen sker omvandlas via generatorn till elektrisk energi som sedan kemiskt 

lagras i batteriet. Verkningsgraden på generatorn och batteriet samt eventuell kraftelektronik 

kommer att påverka hur mycket av den totala rörelseenergin som faktiskt går att återvinna och 

senare återanvända till driften.  

Den regenerativa bromsningen är dock inte tillräckligt kraftfull för att kunna utföra lika 

snabba inbromsningar som de vanliga mekaniska friktionsbromsarna. Därför bör ett fordon 

alltid ha mekaniska friktionsbromsar för att få kortast möjliga bromssträcka vid tillfällen då 

detta är önskvärt [1].  

För att beräkna effekten (watt) som skapas av generatorn kan följande formel användas [1]: 

 

(18) 

 

där η är generatorns verkningsgrad, m är fordonets totala massa, v är hastigheten och Δt är 

tiden som fordonet bromsar. 
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3. Analys 

 

Här beskriver vi och argumenterar för våra lösningar på frågeställningarna. Vi ger 

rekommendationer på drivlinans komponenter utifrån Precers specifikationer och förslag på 

vilka funktioner som passar ett lättviktsfordon.   

 

3.1 Hybriddrivlinan i Precers lättviktsfordon  

Drivlinan i Precers nya lättviktsfordon kommer funktionellt att likna moderna hybridbilar men 

i mindre skala. Fordonet är begränsat till en uteffekt på 15 kW vilket gör att motor och 

generator kommer att vara förhållandevis små och lätta. Fordonets vikt kommer att vara ca 

550 kg utan förare och passagerare. Drivlinan kommer att vara anpassad antingen för två- 

eller fyrhjulsdrift. 

Eftersom fordonet är strikt begränsat till en låg uteffekt på hjulen spelar totalvikten stor roll 

för prestandan vid körning. Verkningsgraden på samtliga komponenter från värmemotor till 

batterier och motorer är av stor vikt eftersom mindre förluster gör att man kan ha mindre 

batterikapacitet som i sin tur gör att totalvikten minskar och fordonets prestanda kan vara hög 

trots förhållandevis låg motoreffekt. 

Fordonet kommer att ha en värmemotor kopplad till en generator vilket fungerar som 

räckviddsförlängare och laddar batterierna både under körning och så länge batterierna inte 

har maximal nivå. Effekten ur generatorn kommer att vara något mindre än den maximala 

motoreffekten i fordonet och eftersom generatorn laddar batterierna även under körning så har 

fordonet längre räckvidd än vad batterikapaciteten medger. En av fördelarna med 

värmemotorn är att energiinnehållet i bränslet är mycket högre än det hos moderna batterier 

per kg så man spar vikt i jämförelse med en ren elbil. 

Värmemotorn och batterier är utanför vårt område. För resten av drivlinan kommer vi att ge 

egna förslag på lösningar och delarna som vi behandlar är vilken typ av elmotor som ska 

användas för framdrivning av fordonet, vilka controllerfunktioner som kommer att behövas 

från generator till batterier till motor och vilken typ av kraftelektronik som behövs för att 

driva alla delsystem i fordonet. 

Det finns flera typer av elmotorer som kan användas i elektriska fordon och vi har gjort en 

jämförelse av vilka som kan vara lämpliga för Precers applikation. En del av motorfrågan är 

också om vi ska ha en motor som driver fordonet med mekanisk kraftöverföring till drivhjulen 

eller om det går att använda flera mindre motorer som exempelvis hjulmotorer. 
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Figur 6. Fysiska delar av hybriddrivlinan till Precers lättviktsfordon. 

 

I figur 6 ser man en schematisk bild över de fysiska delarna som är relevanta för vårt arbete i 

Precers nya fordon. Eftersom fordonet kommer att vara en seriehybrid adderas förlusterna 

längs hela kedjan i drivlinan från värmemotorn via generatorn till batterierna och därefter till 

elmotorn med controller och fordonets hjul. Det är därför viktigt att vi kan ge förslag på 

lösningar med så hög total verkningsgrad som möjligt samtidigt som den kombinerade vikten 

är låg. 

Följande kapitel kommer att beskriva delproblemen som tagits upp tidigare och våra förslag 

på lösningar. 

3.2 Elmotorer för fordonsdrift 

En elmotor har annorlunda karakteristik för moment och varvtal än en förbränningsmotor och 

elmotorer lämpar sig bättre för direkt koppling till drivhjulen utan variabla växlar. En 

konstant nedväxling är vanlig i elfordon för att ge hjulen högre moment för bättre acceleration 

men en nedväxling av varvtalet ger också fordonet lägre topphastighet. 

När en elmotor startar från stillastående är det viktigt att den kan leverera ett högt moment för 

snabb acceleration. Det högsta moment en elmotor kan ge är begränsat för att motorn inte ska 

överhettas eller göra mekaniska skador på materialet den består av. I vissa fall kan motorns 

moment överstiga sin högsta nivå, men bara under begränsad tid för att inte överhettas. 

Eftersom varvtalet till en början är nära noll och det maximala momentet är begränsat kan 
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motorn inte leverera full effekt förrän varvtalet nått en specifik nivå som kallas 

bashastigheten. Se figur 7 för en generell moment- och effektkurva för elmotorer.  

Effekten förhåller sig till momentet och varvtalet enligt (14) om man bortser från mekaniska 

och elektriska förluster. 

 

 

Figur 7. Moment- och effektkurva för en 15 kW elmotor där området 0 – 1200 varv per minut 

är området för kontant moment och 1200 – 3600 varv per minut är området för konstant 

effekt [1].  

 

När man dimensionerar elmotorer för fordonsdrift vill man i området med konstant moment 

(upp till bashastigheten) se till att momentet inte överstiger friktionskraften mellan hjul och 

underlag för att få så hög acceleration som möjligt utan att hjulen börjar slira. 

I området för konstant effekt kommer momentet att sjunka med högre hastighet på motorn 

eftersom effekten är begränsad. Till slut är momentet så pass lågt att motstånden från vägen 

och luften gör att fordonet når sin maximala hastighet.  

En elmotor för fordonsdrift ska idealt ha ett område för konstant effekt som är större än 

området för konstant moment, gärna ett förhållande 10:1 eller mer. Det gör att man under 

acceleration tidigare får hög effekt i motorn vilket generellt ger bättre verkningsgrad och 

prestanda i körningen. 
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3.2.1 Beräkningar 

Precers fordon är specificerat att kunna uppnå en hastighet upp till 120 km/h. För att uppnå 

den hastigheten kan man beräkna vilket varvtal motorns axel måste leverera enligt (17). 

Observera att beräkningen förutsätter att motorn inte använder någon växel vilket kanske inte 

kommer att vara fallet för det färdiga fordonet. Hjulets radie uppskattas till 0,3 meter. 

 

  = 33,33 m/s    Önskad högsta fordonshastighet i m/s 

       varv per minut   Hjulets nödvändiga rotationshastighet 

 

Med en hjulradie på 0,3 meter inklusive däck och utan utväxling behöver motorn en högsta 

rotationshastighet på 1061 varv per minut för att nå en hastighet på 120 km/h. Det förutsätter 

även att momentet fortfarande är högt nog för att övervinna väg- och luftmotstånd vid den 

högsta rotationshastigheten. Elmotorer för fordonsdrift klarar vanligtvis mycket högre varvtal 

än 1000 varv per minut och därför kommer fordonet med största sannolikhet behöva en växel 

som sänker varvtalet på hjulen och höjer momentet för optimal hastighet och moment 

fördelning. 

För att få en uppfattning om fordonets accelerationsförmåga beräknar vi det maximala 

användbara momentet på hjulen utan att de börjar slira. Friktionstalet mellan fordonets däck 

och vägens underlag avgör hur stort moment som maximalt kan användas för att accelerera 

fordonet utan att hjulen tappar fästet. 

Med statiska friktionstalet    = 1,0 för ett normalt däck på torr asfalt kan följande maximala 

moment användas på hjulen enligt (3). 

 

            Fordonets totala massa 

           Hjulens totala radie med däck 

 

               ⁄          Normalkraften per hjul 

                        Friktionskraften per hjul 

                         Maximalt moment på hjulet 

 

Beräkningen ovan visar att det maximala momentet på varje hjul som fordonet kan använda 

under optimala förhållanden är drygt 550 Nm per hjul. Om fordonets tyngd är ojämnt fördelad 

eller friktionstalet mellan däck och underlag är lägre kommer det maximala momentet per hjul 



26 

 

att sjunka avsevärt. Med ett statiskt friktionstal        för ett bildäck på blöt asfalt är det 

maximala momentet per hjul endast 166 Nm. 

För att få en uppfattning om vilken prestanda en motoreffekt på 15 kW ger i Precers fordon 

använder vi (19) och (20) [1], där (19) beskriver fordonets effektbehov vid acceleration och 

(20) beskriver fordonets effektbehov vid konstant hastighet. 
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För att dimensionera fordonets generator är det intressant att veta effektbehovet vid konstant 

hastighet. Generatorn bör ge mer eller lika stor effekt som motorn kräver för att fordonet ska 

kunna drivas kontinuerligt. Motorns effektbehov vid konstant hastighet kan uppskattas genom 

följande samband 
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där    är verkningsgraden för den mekaniska drivlinan och    är motorns verkningsgrad och 

båda är uppskattade till 0,9. 

Med ekvation 20 kan vi se att fordonet kräver ca 5 kW vid en hastighet av 70 km/h vilket 

innebär att en generator med en effekt på ca 8 kW skulle ge tillräcklig laddning för 

kontinuerlig körning på landsväg. 

Med en motoreffekt på 15 kW kan vi beräkna fordonets accelerationsförmåga enligt följande 

samband som ges av (19). 
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En acceleraton från 0-50 km/h tar då ca 4,5 s och beror på faktorer som last i fordonet och 

vindmotstånd. 

  

(20) 

(21) 

(19) 
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3.3 Motor controller och systemförluster 

Det är viktigt att skilja på en elmotors verkningsgrad och på verkningsgraden av en elmotor 

med tillhörande controller. Alla typer av motorer vi behandlar använder en motor controller 

för att indirekt reglera vridmoment och hastighet och i vissa fall kan förlusterna i controllern 

vara i samma storleksordning som förlusterna hos motorn.  

Förlusterna i controllern är främst på grund av kraftelektronik som transformerar spänning 

och ström mellan AC och DC och till olika nivåer. I en växelriktare har frekvensen på 

switchningen inte alltid försumbar betydelse för förlusterna [8]. En hög switchfrekvens ger i 

regel större förluster än en låg frekvens. Verkningsgraden i motor och controller kan ses som 

fasta och rörliga förluster. De fasta förlusterna är motorns förbrukning utan last och rörliga 

förluster ökar med lasten och därmed strömmen. Fasta förluster är friktion i kullager och 

järnförluster.  

I data över motoreffektivitet sjunker ofta verkningsgraden så lågt som 50 % vid mycket små 

laster eller varvtal men den förbrukade effekten är samtidigt förhållandevis låg. Det kan 

därför i vissa fall vara bättre att jämföra magnituden av förlusterna för att kunna göra en 

bedömning av en motors verkningsgrad. I regel ökar en elmotors verkningsgrad med fysisk 

storlek och maximal effekt. 

Oftast har leverantörer av motorer en eller flera rekommenderade controllers till sina motorer. 

Det är viktigt att veta vilka funktioner en controller har för att avgöra om den tillsammans 

med motorn är lämpade för de specifika uppgifter ett fordon är tänkt att utföra. 

I precers fordon måste controllern kunna ge flera olika spänningsnivåer. 

Energilagringssystemet i fordonet kommer att vara modulbaserat och ge en spänning på 96 

eller 144 V. Motorn och generatorn i fordonet bör använda så hög spänning som möjligt för 

att minska ledningsförluster och det är rimligt med en motor- och generatorspänning som 

också är 96 eller 144 V. Fordonet kommer också att använda 12 V DC spänning för alla 

övriga funktioner i fordonet som lysen och instrumentpanel. 

3.4 Energilagring 

För energilagring i el- och hybridfordon idag används nästan helt uteslutande batterier. De 

mest populära typerna är litium-jonbatterier och litium-polymerbatterier vilka har högst 

energidensitet, det vill säga kan lagra mest energi i förållande till sin vikt och volym. Kemiska 

batterier har låg effektdensitet vilket innebär att de inte kan laddas upp eller laddas ur fort. 

Dålig effektdensitet gör att batterier inte kan tillgodogöra sig all energi motorn ger under 

regenerativ bromsning.  

I Precers fordon kan energilagringssystemet bestå av en kombination av batterier och 

superkondensatorer. Superkondensatorerna har mycket hög effektdensitet men låg 

energidensitet i motsats till vanliga batterier. Det gör att ett fordon med en kombination av 
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batterier och superkondensatorer skulle ha bättre energilagringsegenskaper än elfordon med 

batterier. 

Det är viktigt att matcha energilagringssystemet med motorer och generatorn i fordonet för att 

få bra prestanda och undvika skador på batterier. Med en generator på 96 V som ger 8 kW 

effekt och med maximal inbromsning med en motor på 96 V och 15 kW måste 

energilagringssystemet och fordonets controller kunna ta emot en maximal ström på 240 A. 

Vid maximal effekt på den drivande motorn skulle energilagringssystemet behöva kunna ge 

156 A kontinuerligt.  

Ett mekaniskt alternativ till batterier och superkondensatorer är att använda ett svänghjul för 

energilagring. Ett svänghjuls rotationsenergi [3] beror av 

 

     
 

 
     

  

 

vilket innebär att vinkelhastigheten har större inverkan än svänghjulets massa. Idag är 

höghastighetssvänghjul under utveckling men inte anpassade för fordon i rörelse och är därför 

inte något alternativ för användning i Precers fordon. 

3.5 Regenerativ bromsning 

Genom att välja en motor och controller som stödjer regenerativ motorbromsning kan ett 

elfordon öka sin räckvidd. Hur stor del av rörelseenergin i fordonet som kan återvinnas beror 

dels på motorns och controllerns totala verkningsgrad samt vilken strategi som används för 

inbromsningen. 

Det är möjligt att använda en metod för regenerativ bromsning där föraren trycker på 

bromspedalen och controllern genom trycksensorer avgör hur stor del av det bromsande 

momentet som kan ges av motorbroms respektive de vanliga friktionsbromsarna och göra en 

kombinerad inbromsning [1]. Beroende på hur hårt föraren trycker på bromspedalen så 

fördelas bromsmomentet olika. Vid en hastig inbromsning ligger den största delen av 

bromskraften på de vanliga friktionsbromsarna. Det ger bromsförmåga liknande ett vanligt 

fordon med förbränningsmotor men en del av den potentiellt återvunna energin kommer att 

omvandlas till värme. 

En alternativ metod är att använda en gaspedal med två lägen. I det nedre området av pedalens 

räckvidd accelererar fordonet som vanligt men i ett övre område motorbromsar istället 

fordonet med varierande moment beroende på läge. Förutsatt att motorn kan leverera ett 

tillräckligt högt bromsande moment så kan man med den metoden återvinna en större del av 

fordonets potentiella energi. Gaspedalen kompletteras givetvis även med en separat 

bromspedal som styr de vanliga friktionsbromsarna som används när en snabb inbromsning 

krävs, exempelvis i nödsituationer. Metoden med en motorbromsfunktion i gaspedalen 

används i Tesla Motors model S för att öka fordonets räckvidd. 

(22) 
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Beroende på vilken tillämpning ett fordon har är funktionen regenerativ bromsning av olika 

nytta. En förare som till största del kör på lands- eller motorväg i relativt konstant hastighet 

och jämn trafik får mycket liten extra batteriladdning på grund av den lilla andel stopp och 

inbromsningar föraren gör i sin körning. I en stadsmiljö å andra sidan med låg medelhastighet 

och hög frekvens av stopp och inbromsningar kan en avsevärd mängd energi återvinnas vilket 

minskar fordonets bränsleförbrukning och kan öka räckvidden med minst 12 % [9]. Med 

superkondensatorer som har hög effektdensitet bör räckvidden öka ännu mer. 

För Precers lättviktsfordon kan regenerativ bromsning definitivt vara till nytta men det ställer 

krav på valet av motor och controller. Förutsatt att fordonet kommer att ha hög total 

verkningsgrad i drivlinan inklusive batterier så rekommenderar vi att använda funktionen. Om 

inte annat för att det är ”ny” teknik som människor gärna pratar om. 

3.6 Specifika motoregenskaper 

3.6.1 DC-motor 

En DC-motor är enkel att använda men är ofta stor och tung med dålig verkningsgrad i 

förhållande till modernare alternativ. I ett lättviktsfordon är fordonets vikt och drivlinans 

verkningsgrad de viktigaste kriterierna för bra prestanda vilket gör att DC-motorn inte är 

något bra alternativ som drivande motor eller generator till värmemotorn. 

 

Figur 8. DC motor med mekanisk komutation [10]. 

Den mekaniska kommutatorn har borstar, gul och turkos i figur 8, som slits med 

användningen av motorn och därför används idag ofta borstlösa DC-motorer som kommuteras 

med hjälp av kraftelektronik istället för de mekaniska borstarna. Det gör att man slipper 

underhåll vilket kan vara av stor vikt för en fordonsmotor. 
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DC-motorer med borstar användes tidigare ofta i elektriska fordon men idag främst av 

hemmabyggare eftersom DC-motorn är förhållandevis billig att köpa och lätt att styra med en 

controller.  

3.6.2 Borstlös DC-motor 

En BLDC-motor består av elmaskinen, en DSP controller och kraftelektronik. Oftast används 

positionssensorer som avgör rotorns läge och DSP controllern använder den informationen för 

att slå på och av lindningarna i statorns poler vilket ger önskat varvtal och moment på rotorns 

axel. Det finns mer avancerade metoder för positionsbestämning av rotorn som gör att man 

slipper använda fysiska sensorer. Det gör att motorns driftsäkerhet och prestanda ökar men 

det kräver också en annan typ av motor controller. Det är strömmen och spänningen i 

lindningarna som man styr genom controllern för att få önskat moment och varvtal ur motorn. 

Gaspedalen och bromsen ger controllern signaler om vilket moment och varvtal som önskas 

av föraren. Momentet följer strömmen och hastigheten på motorn bestäms av frekvensen på 

spänningen i lindningarna [11]. 

Med permanentmagneter i rotor eller stator är motorn inte beroende av inducerad ström vilket 

gör att förlusterna och därmed uppvärmningen av motorn är relativt låg. En BLDC-motor har 

ingen mekanisk kontakt med kommutator eller borstar vilket minskar förluster och minskar 

behovet av service. Verkningsgraden av motorn är ett av de två viktigaste kriterierna för 

Precers fordon och BLDC-motorn är mycket bra i det avseendet. 

Vikten av motorn är i regel mindre än en induktionsmotor med motsvarande effekt vilket 

beror på att permanentmagneterna har hög energidensitet och därmed ger ett starkt magnetfält 

trots låg vikt. Det gör att motorn kan ge ett högt moment i förhållande till sin fysiska storlek 

och vikt. 

Det finns olika typer av permanentmagneter som används i BLDC-motorer och de har olika 

magnetfältstyrka och energidensitet men också olika tålighet för överhettning. Därför är det 

viktigt att veta vilken temperaturgräns en specifik motor har och se till att kylningen är 

tillräcklig. Om permanentmagneterna överhettas kan de avmagnetiseras vilket förstör motorns 

funktion permanent. Nya bättre typer av magneter är ofta mycket dyra och kostnaden för 

magneterna kan vara en betydande del av motorns totalkostnad. 

En BLDC-motor är ett bra val eftersom de kan ge högt moment och effekt för liten storlek och 

har hög toppverkningsgrad men som drivande motor har BLDC-motorer nackdelen att 

verkningsgraden kan minska avsevärt när motorn inte arbetar inom sitt optimala område för 

varvtal och moment. Ett område som kan vara förhållandevis snävt. En korrekt dimensionerad 

BLDC-motor som generator till värmemotorn är förmodligen det bästa valet eftersom den 

kommer att arbeta på ett nästan konstant varvtal och moment vilket gör att en BLDC-motor 

med controller kan ge över 90 % verkningsgrad kontinuerligt under drift.  

Om man väljer en växellåda som kan hålla motorns driftvarvtal inom optimalt område kan en 

BLDC-motor även vara ett bra val som drivande motor. Utan växellåda är den förmodligen 
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inte lämplig som driftmotor i Precers lättviksfordon på grund av låg verkningsgrad i stora last- 

och varvtalsområden. 

3.6.3 Hjulmotor 

Det finns hjulmotorer som sitter i navet på de drivande hjulen som oftast är av BLDC typ. 

Fördelen med dessa är att man slipper mekanisk kraftöverföring från den centrala driftmotorn 

till varje hjul vilket kan spara vikt och utrymme samt göra fordonet mindre mekaniskt 

komplext. Nackdelarna är att du behöver fler motorer samtidigt vilket kan ge högre totalvikt 

och att det inte går att använda någon separat växel mellan motor och hjul eftersom motorn är 

monterad direkt på hjulet. Det krävs också att alla hjul koordineras centralt för mjuk gång om 

ett eller fler hjul har dåligt fäste på grund av väglaget.  

 

 

 

Figur 9. Specifik effekt, moment och varvtal för en modern 30 kW BLDC hjulmotor [12]. 

Bashastigheten är ca 750 varv per minut. 
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Motorn i figur 9 ger en uppfattning av BLDC-motorers karakteristik. Med ett högsta 

kontinuerligt moment på 450 Nm per hjul är motorn stark vilket krävs för hög acceleration. 

Topphastigheten är dock begränsad med ett högsta varvtal på 1050 varv per minut och 

förhållandet mellan bashastigheten och topphastigheten är mycket lågt vilket gör att motorn 

inte levererar maximal effekt förrän vid en hög hastighet. Motorn väger ca 20 kg utan bromsar 

monterade. 

När den kombinerade max effekten är begränsad som i fallet med Precers fordon är 

förhållandet mellan motoreffekt och vikt ett stort problem. Med fyra hjulmotorer om 4 kW 

kan fordonet ge maximal effekt till låg vikt men endast när alla hjul driver. Vid sämre väglag 

krävs hjulmotorer med högre toppeffekt för att kunna använda 15 kW kontinuerligt. Det 

skulle innebära motorer med högre individuell effekt och därmed större total vikt i fordonet. 

3.6.4 Switched reluctance motor 

Switched reluctance motorer är mekaniskt simpla jämfört med andra motorer. Rotorn är helt 

gjord av metall utan lindningar eller permanentmagneter. De använder en DSP controller och 

kraftelektronik som övriga motorer och drivs med pulser av likspänning. För att en SR-motor 

ska ha tillräckligt bra prestanda för fordonsdrift krävs avancerade kontrollmetoder för 

strömförsörjning och positionsbestämning av rotorn.  

 

Figur 10. Principbild av 6/4 SR-motor med inre rotor [13]. 

I en SR-motor har statorn ett antal poler med lindningar som fungerar som elektromagneter. 

Rotorn har ett eget antal poler men ingen ström går genom rotorn utan den är passiv och jagar 

statorns poler. Rotorn har varken lindningar som en induktionsmotor eller permanentmagneter 

som en BLDC-motor. Rotorn har oftast färre poler än statorn för att motorn ska kunna 

självstarta och för att kunna välja rotationsriktning på axeln, se figur 10. En SR-motor kan ge 

drivande och bromsande moment i båda rotationsriktningarna. Den kan användas som 

generator och ge regenerativ bromseffekt med rätt typ av controller. 

På grund av SR-motorns mekaniska konstruktion med låga rotorförluster kan den arbeta vid 

mycket låga varvtal utan att överhettas vilket inte är fallet för alla motortyper. Det är en fördel 

för motorer som används i fordonsdrift där man i vissa situationer stannar och accelererar om 

vartannat under lång tid [14]. 
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Till skillnad från andra motortyper har SR-motorns rotor inte formen av en sluten cylinder. 

Det gör att rotorns massa och tröghetsmoment minskar avsevärt. Tröghetsmomentet i rotorn 

påverkar en motors dynamiska egenskaper, det vill säga hur snabba hastighetsförändringar 

rotorn kan utföra. För fordonsdrift är de dynamiska egenskaperna av stor vikt för föraren vid 

snabb inbromsning och acceleration. 

SR-motorn har hög verkningsgrad över ett brett varvtalsområde vilket gör att den lämpar sig 

för direkt drift av fordon utan variabla växlar. Förhållandet mellan bashastighet och 

topphastighet kan vara 1:10 eller högre vilket gör att motorn kan leverera maximal effekt 

redan vid låga hastigheter och därmed får snabb acceleration i förhållande till motorstorleken 

och motorns vikt. 

En korrekt dimensionerad SR-motor som drivande motor är förmodligen det bästa valet för ett 

lättviktsfordon, om man vill ha ett fordon som inte kräver variabla växlar, eftersom den kan 

ha låg vikt och hög verkningsgrad över ett brett varvtalsområde med både drivande och 

bromsande moment.  

3.6.5 Induktionsmotor 

En induktionsmotor använder inte permanenta magneter eller magnetiska material som övriga 

motorer. Den har lindningar i statorn och en ledande rotor som båda fungerar som 

elektromagneter där statorns excitation inducerar en ström i rotorn och därav namnet. De 

flesta moderna induktionsmotorer för fordonsdrift använder en rotor som består av kortslutna 

metallstänger, se figur 11. En induktionsmotor med fast varvtal kan användas direkt från 

elnätets trefas men för fordonsdrift med batterier krävs det avancerad styrning av ström och 

frekvens för att få önskade köregenskaper.  

 

Figur 11. Induktionsmotor med squirrel cage-rotor [15]. 

Induktionsmotorn drivs optimalt med en flerfasig sinussignal där alla polpar i statorn är 

exciterade samtidigt. I ett fordon med en likspänningsströmkälla kräver det hög switch 
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frekvens hos motor controllerns inverter vilket ger större förluster än hos de andra 

motortyperna.  

Normala induktionsmotorer kan inte användas kontinuerligt vid hastigheter under 1/3 av 

bashastigheten då de överhettas av förluster i rotorn. En induktionsmotor för bruk i ett 

lättviktsfordon skulle förmodligen kräva en variabel växellåda och är inte lämplig för direkt 

drift. 

3.6.6 Jämförelse 

Med en begränsad motoreffekt är det av yttersta vikt att ha ett brett område för konstant effekt 

för att kunna utnyttja så stor del av effekten som möjligt vid låga varvtal. Med ett 1:10 

förhållande mellan bashastighet och topphastighet kan fordonet redan vid en hastighet av ca 

15 km/h leverera maximal effekt och ge hög verkningsgrad. Av den anledningen är SR-

motorn det bästa alternativet för drivande motor. 

Fordonets generator kommer att arbeta på nästan konstant varvtal och last vilket gör att en 

BLDC-generator med hög toppverkningsgrad kan ge störst laddning till batterierna och 

därmed ge fordonet längre räckvidd och mindre bränsleförbrukning.  

För att ytterligare öka fordonets räckvidd bör regenerativ bromsning implementeras.  

I tabell 3 finns en sammanfattning av egenskaperna hos de fyra motortyper vi valt att granska. 

Bedömningen är gjord med tanke på ett lättviktsfordons förutsättningar och 

användningsområde. 

 

Tabell 3. Jämförelse av de fyra motortypernas egenskaper. 

 
 

Fördelar 
 

Nackdelar 

DC-motor 
Billig. 
Enkel styrning. 

Dålig verkningsgrad. 
Tung. 
Underhållskrävande. 

BLDC-motor 
Hög verkningsgrad i sitt optimala område. 
Låg vikt och liten volym. 
Minimalt underhåll. 

Begränsat område för konstant effekt. 
Känslig för överhettning. 
Hög kostnad för permanentmagneter. 

SR-motor 
Hög verkningsgrad överlag. 
Brett område för konstant effekt. 
Låg värmeutveckling. 

Begränsat utbud. 

Induktionsmotor 
Stort utbud. 
Klarar höga varvtal. 

Förhållandevis stor och tung. 
Överhettas snabbt vid låga varvtal. 
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3.7 Elektrohydromekanisk drivlina 

Den vanligaste elektriska drivlinorna för el- och hybridfordon har beskrivits tidigare i 

rapporten men det finns några ytterligare alternativ som kan vara värda att överväga för 

Precers lättviktsfordon. Tunga arbetsfordon använder ofta hydrauliska system för att uppnå 

höga vridmoment och statiskt tryck för arbetsverktyg. Ett hydrauliskt system kan även 

användas för framdrivning av fordon vilket bland andra Amerikanska logistikföretaget UPS 

gjort tester med och börjat använda kommersiellt [16]. Hydraulisk fordonsdrift är speciellt 

effektivt vid körning med många inbromsningar och stopp, eftersom en mycket stor del av 

bromsenergin går att återanvända. 

En hydraulisk drivlina består av en hydraulpump, ackumulator, tank och en eller flera 

hydraulmotorer som driver fordonets hjul, samt slangar och ventiler. Förbränningsenheten i 

fordonet kopplas till en central pump som laddar upp ett hydrauliskt tryck i ackumulatorn. 

Trycket i ackumulatorn används sedan för att driva fordonet med en eller flera 

hydraulmotorer, se figur 12. Den hydrauliska drivlinan har mycket längre livslängd än en 

drivlina som använder litiumbatterier för energilagring eftersom batterier måste bytas när dom 

är förbrukade medan hydrauliska komponenter slits mycket långsamt. Ett hydrauliskt system 

underlättar även kraftfördelningen på de drivande hjulen för ett fordon med begränsad 

maximal effekt.  

 

 

Figur 12. Schematisk bild av ett hydraulfordon. 

 

En hydraulhybrid kan vara ett godtagbart alternativ mot en elektrisk hybrid för Precers 

lättviktsfordon men hydraulfordonstekniken ligger i dag mycket efter elhybriderna och för att 

kunna använda standardiserade komponenter för ett konceptfordon är elhybridtekniken lättare 

tillgänglig på grund av ett mycket större utbud. 
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4. Slutsats 

 

 

I det sista kapitlet presenterar vi resultaten av vårt arbete och sammanfattar vårt bidrag till 

Precers lättviktsfordon. 

 

 

Vår jämförelse av driftmotorer för Precers lättviktsfordon har visat att de nya typerna av 

elmotorer utan mekaniska borstar och kommutatorer kan vara väl lämpade för fordonsdrift. 

De gamla DC-motorerna är inte längre ett alternativ att använda i ett fordon som kräver hög 

verkningsgrad och låg vikt. Generellt har switched reluctance motorn de bästa egenskaperna 

för direkt drift av fordon men det betyder inte att en BLDC-motor eller induktionsmotor 

nödvändigtvis är dåliga val. Med en variabel växel skulle BLDC-motorn kunna hålla en 

mycket hög verkningsgrad till en låg vikt och möjligen vara bättre än SR-motorn. 

Induktionsmotorn väljs ofta i industrisammanhang men med bättre controllers och vid stora 

effekter är de även som fordonsmotorer jämförbara med övriga borstlösa motorer.  

Eftersom fordonets värmemotor kommer att arbeta på ett relativt konstant last- och 

varvtalsområde är BLDC-generatorn det bästa valet med hög verkningsgrad till låg vikt och 

volym. Det är viktigt att välja generator utifrån vilken last och varvtal som den aktuella 

värmemotorn kommer att leverera eftersom området för maximal verkningsgrad hos BLDC-

generatorn är mycket snävt, se figur 9.  

Egenskaperna hos controllern är minst lika viktiga som hos elmotorn och även om det är 

viktigt att ta hänsyn till controllerns vikt och verkningsgrad i sig så är det hur exakt motorn 

kan styras genom controllern som ofta ger störst påverkan på systemets totala verkningsgrad 

och prestanda. Controllerns egen verkningsgrad beror till största del på kraftelektroniken och 

vilken typ av motor som ska styras. Tillverkare av motorer har i regel ett antal 

rekommenderade controllers till sina motorer som kan väljas beroende på vilka funktioner och 

egenskaper som önskas.  

För att öka fordonets räckvidd och minska bränsleförbrukningen bör regenerativ bromsning 

användas. Förmågan att använda en motorbroms för att återvinna en del av energin som 

förloras vid inbromsning beror på motortypen och valet av controller. Med en regenerativ 

motorbroms kan körsträckan för ett elektriskt fordon i stadsmiljö ökas med minst 12 % vilket 

i längden ger en betydande ökning av fordonets räckvidd, jämfört med att endast använda 

traditionella friktionsbromsar. 
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