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Sammanfattning 

Volvo Construction Equipment AB, Volvo CE, är en global tillverkare av 
entreprenadmaskiner. Detta exjobb fokuserar på batterierna i dessa entreprenadmaskiner som 
försörjer maskinens elsystem och startmotor vid start. 

Med dagens teknik ställs nya krav på strömförsörjning i entreprenadmaskiner. Den största 
skillnaden är att förbrukare är igång när motorn är avstängd och strömförsörjningen kommer 
enbart från batteriet. Ett startbatteri av bly-syra typ är inte konstruerad för detta 
användningsfall. Volvo CE jobbar därför med att ta fram kunskap om hur laddningen i 
batterierna används och cyklas under drift.  

Frågeställning om vilka parametrar och trender som är relevanta för att utvärdera 
batteriladdning har behandlats i detta arbete. Bakomliggande teori har undersökts, förklarats 
och vidareutvecklats i beskrivningen av den föreslagna metodiken för analys av 
batteriladdningsnivå i entreprenadmaskiner. 

En metod för hur identifierad relevant mätdata skall extraheras ur entreprenadmaskinerna har 
beskrivits i samband med beskrivningen av den utvecklade och framtagna 
prototyputrustningen. 

Den i detta arbete föreslagna analysmetodiken för dimensionering av batterikapacitet och 
tillämpad på mätdata från batteriladdningen under driftsmässiga förhållanden för 
entreprenadmaskiner kan också hjälpa till att ge svar på om de batterier som idag används av 
Volvo CE är lämpliga i den nya generationens entreprenadmaskiner. 

Arbetet innehåller ett nyhetsvärde för Volvo CE och andra då den föreslagna analysmetodiken 
inte beskrivits eller tillämpats tidigare på Volvo CE. Arbetet ger också förslag på hur man kan 
gå vidare i kunskapsuppbyggnaden och utvecklingsarbetet kring batterier inom Volvo CE. 
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Abstract 

Volvo Construction Equipment AB, Volvo CE, is a global producer of construction machines. 
This thesis has focus on the battery in these machines that are providing power to the 
electrical system and start engine during cranking. 

With today’s technology there are new demands on the power supply in construction 
machines. The largest difference is in the demand for power when the engine is off and the 
only power source is the battery. A Lead-Acid starter battery is not constructed for this type of 
demand. Because of this Volvo CE has begun to build knowledge about how the charge in the 
battery is used and cycled during usage.  

This thesis has processed questions about which parameters and trends that are relevant to 
evaluate regarding the level of charge in the battery. The theory behind these parameters has 
been examined, described and evolved in the suggested methodology for analysis of the level 
of charge in the battery in construction machines. 

A method on how to extract identified data from the construction machines has been 
described in the work on the prototype equipment for collecting the data. 

The suggested methodology in this thesis to analyse the level of charge in the battery in 
construction equipment based on the user case may help to give answer to the question if the 
batteries used today are suitable for the new generation of construction machinery. 

This thesis contains a news value for Volvo CE and others since this methodology has not 
been described or used before at Volvo CE. The thesis also provide suggestion for a road to 
build more knowledge on batteries within Volvo CE. 
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Förkortningar 

DIN ”Deutsches Institut für Normung”, Institut i Tyskland med ansvar för standarder. 
DOD "Depth of Discharge", mått på urladdningsdjupet i ett batteri, enhet 0 - 100 %. 
CAN ”Controller Area Network”, ett industriellt bussprotokoll som är standard inom 
 fordonsindustrin. 
EOC ”End of Charge”, definitionspunkt där batteriet anses fulladdad, är temperatur 
 och spänningsberoende. 
EOD ”End of Discharge”, definitionspunkt där batteriet når sin lägsta laddningsnivå 
 utan att påverka lasten. 
HMICU “Human Machine Interface Control Unit”, En programmerbar dator som styr 
 vad som ska visas för föraren utifrån det som händer i maskinen. Den är därför 
 anslutnen till maskinens alla system via CAN och LIN. 
LIN ” Local Interconnect Network”, seriellt bussprotokoll med master/slave topologi 
OCV ”Open Circuit Voltage”, batteriets polspänning utan ansluten last. 
SAE ” Society of Automotive Engineers”, Organisation som utfärdar standarder 
 främst i USA. 
SOH ”State of Health”, mått på batteriets hälsa som avtar med ålder och 
 användningssätt, enhet 0 - 100 %. 
SOC ”State of Charge”, relativt mått på tillgänglig laddningsmängd i batteriet,
 enhet 0 - 100 %. 
VRLA Valve Regulated Lead Acid, Istället för öppna celler är batteriet tätat och 
 ventileras via ventiler. 
 

Förklaringar 

Delphi Underleverantör av komponenter inom fordonsindustrin. 
CPAC Systems AB Dotterbolag till Volvo Penta. Underleverantör inom fordonsindustrin, 
 mestadels av konsulttjänster och subsystem. 
Volvo AB Koncern med flera dotterbolag. 
Volvo CE Volvo Construction Equipment, dotterbolag till Volvo AB. 
Volvo Penta Tillverkare av marina motorer inom Volvo AB. 
GTT Group Trucks Technology. Utvecklingssidan av Volvo Lastvagnar 
 som tillverkar lastbilar och är dotterbolag till Volvo AB 
Renault Trucks Dotterbolag till Volvo AB. 
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1. Inledning 

Mer eller mindre alla fordon med förbränningsmotor har idag ett batteri för att starta motorn. 
Detta batteri har många egenskaper som man inte tänker på. Normalt tittar gemene man bara 
på den spänning och strömstyrka som batteriet kan leverera under kalla förhållanden och på 
batteriets kapacitet, det vill säga hur länge batteriet räcker.  

Om man däremot såsom Volvo CE utvecklar och tillverkar entreprenadmaskiner mot en 
global marknad så ställs lite andra frågor när det gäller batteriers prestanda, till exempel hur 
lång livslängd har batteriet och vad påverkar livslängden? Detta för att kunna uppfylla de 
indirekta krav från marknaden som finns på en tillverkare av premiummaskiner som vill 
tillhöra toppen bland tillverkarna av entreprenadmaskiner.  

För att möta olika behov finns olika mät- och utvärderingsmetoder utvecklade för att bedöma 
ett batteris status. Detta arbete beskriver och utvecklar dessa teknologier utifrån de behov som 
ställs på batterier i entreprenadmaskiner. Framförallt syftar arbetet till att utveckla en lämplig 
metodik för att öka kunskapen om batteriers användning i skiftande miljöer för att starta 
motorn och för att försörja de elektriskt drivna systemen i entreprenadmaskiner. 

1.1. Bakgrund 

Från början användes startbatteriet till just det som det fått sitt namn av, ”att starta motorn”. 
När motorn väl var startad laddades batteriet upp igen. Med tiden monterades lampor och 
bakgrundsbelysning till mekaniska instrument som visade motorvarvtal, tryck, nivåer och så 
vidare. Hur väl en entreprenadmaskin utnyttjades var då helt avgörande av hur skicklig 
föraren var. I dagens moderna entreprenadmaskiner finns det flera hjälpsystem som bistår 
föraren. Det kan vara lägesgivare som talar om var skopan befinner sig, trycksensorer som 
visar hur mycket last som maskinen bär. Flera datorer som utför förarens kommandon. Allt 
detta drar ström som kommer från generatorn och batteriet. 

För att klara kraven på dagens teknologiska motorer behövs efterbehandlingssystem. Dessa är 
ofta aktiva när motorn är i gång och får ström från en generator. Dock finns det vissa saker 
som pågår efter det att motorn stängts av och maskinen saknar strömförsörjning från 
generatorn. Det kan till exempel vara nerkylning efter regenerering av aktiva partikelfilter. 
Maskinen är då helt beroende av energiförsörjning från batterierna. När det gäller till exempel 
dumprar så kan kylfläktar med mera vara igång uppemot 40 min efter att motorn stängts av. 
Dessutom ska datorer med mera stängas ner på ett säkert sätt. Startbatteriet har därför fått ett 
utvidgat användningsområde. Det räcker inte längre att bara starta motorn, utan startbatteriet 
måste även försörja kringsystemen. Detta påverkar startbatteriets livslängd negativt. Vidare 
har ursprungskravet på batteriet ändrats från att vara ett rent startbatteri till en kombination av 
startbatteri och strömförsörjningsbatteri. 

År 2011 uppmärksammade Torbjörn Martinsson på Volvo CE att garantikostnaderna hade 
ökat för batterier som inte längre orkade starta motorn och var helt tomma på laddning. Ett 
projekt initierades och Volvo CE anlitade CPAC Systems AB för att ta fram en prototyp för 
ett batteriskydd (Tintignac, 2012). Batteriskyddet hade tre krav, varav två implementerades. 
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Det första kravet var att skydda batteriet från skador orsakade av djup urladdning genom att 
bryta anslutningen till olika laster, till exempel radion. Det andra kravet var att säkerställa 
möjligheten till att starta motorn. Detta genom att likt det första kravet bryta anslutningen till 
olika laster. Det tredje kravet som inte implementerades var att konstant övervaka batteriet för 
att förbättra livslängden. 

Volvos entreprenadmaskiner har ett brett användningsområde inom sina respektive områden. 
Några av maskintyperna är hjullastare, dumprar, grävmaskiner och asfaltsläggare. En 
asfaltsläggare har till exempel ett säsongsbetonat arbete där den används intensivt under 
sommarhalvåret för att sedan stå på förvaring under vinterhalvåret. Hjullastare, dumprar och 
grävmaskiner används året om, men det finns skillnader att beakta i hur dessa används. Här 
skiljer det sig åt beroende på vilka arbetsuppgifter maskinen har. En entreprenadmaskin kan 
vara avsedd för dygnet-runtverksamhet eller mer specifikt handla om en hjullastare på en 
speditionsfirma som bara används vid omlastning av tyngre gods som ordinarie truck inte 
orkar. Hur varierat maskinen används är en begränsad kunskap. Det som kan ge antydningar 
om användandet är serviceavtalen och hur ofta servicen utförs, oftast baserat på mätning av 
antalet timmar som maskinen använts. Men det som missas är hur laddningen i batteriet 
cyklats och påverkat livslängden i ovan nämnda garantiärenden. 

De studier och den litteratur som skrivits tidigare inom området har varit inriktade på till 
exempel en viss metod för att beräkna parametrar för ett batteri (Bhangu, Bentley, Stone, & 
Bingham, 2005) eller en övergripande vy på vilka metoder som finns (Chang, 2013) eller 
specifika kemiska karaktärer hos batteriet (Ruetschi, 2004). Inga av dessa ger en specifik bild 
för hur Volvo CE kan jobba för att utveckla sig inom området men ger enskilda kunskaper om 
de delar av området som de berör. 

Med hjälp av detta arbete kommer Volvo CE’s kunskap kring användandet av tillverkade 
entreprenadmaskiner att öka och ge en bättre insyn i hur användandet påverkar batteriets 
kondition (hälsa) och livslängd för att kunna avgöra vilket sorts batteri som är lämpligast eller 
hur elförsörjningen skall utformas.  

1.2. Identifierade problemställningar 

I bakgrundstexten ovan har ett antal identifierbara problemställningar berörts. Mer explicit 
uttryckt är dessa: 

• Vilka batteriparametrar är intressanta att analysera för en tillverkare av 
entreprenadmaskiner? 

• Hur kan man extrahera de ovannämnda parametrarna ur maskiner? 
• Är dagens batteriteknik lämplig för maskinerna ur funktions-/prestanda-/livslängds- 

perspektiv baserad på analys av ovannämnda parametrar? 

Dessa punkter härrör från det faktum att det tidigare genomförda projektet på Volvo CE 
tillsammans med CPAC Sytems AB inte lyckades hitta rotorsaken till batteriernas haveri och 
att det tredje kravet att konstant övervaka batteriet inte implementerades. Volvo CE har även 
kommit till en punkt där man ser ett behov av att introducera en batterisensor i sina maskiner 
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för att få en bättre bild av hur batterierna används och tillhandahålla kunden fler funktioner i 
maskinen. 

1.3. Syfte och avgränsning för detta arbete 

Syftet med detta arbete är att ta fram en metodik för att analysera batteriers laddningscykel. 
Detta för att i förlängningen kunna avgöra vilken batterityp och kapacitet som är lämplig för 
de entreprenadmaskiner som Volvo CE tillverkar. 

Arbetet ska ta fram underlag för att besvara nämnda problemställningar i kapitel 1.2 

En prototyputrustning skall konstrueras och tillverkas för insamling av mätdata. Dessa 
mätdata skall ge kunskap om utvalda och lämpliga attribut för batterier i entreprenadmaskiner. 
Insamlade mätdata skall också, i ett senare skede, användas för analys och verifiering av de 
teorier och den metodik som presenteras i detta arbete. 

1.4. Metodik 

För att kunna lösa uppgiften som avgränsats i föregående kapitel krävs en viss förkunskap 
innan själva problemlösningen påbörjas. En stor del av denna förkunskap besitter jag redan 
från tidigare studier inom närliggande områden. Främst kursen Elbilar och andra miljöfordon 
som jag läst vid Umeå universitet. 

Metoden för att angripa identifierade problemställningar var att dela upp genomförandet i 
olika etapper. Först gjordes en litteraturstudie där relevant terminologi lästes in och olika 
batteriteknologier studerades. Resultatet av detta presenteras i kapitel 2 och 3. 

I nästa etapp togs en prototyp fram för insamling av mätdata. Detta genom att kravställa en 
sensor utifrån kunskaperna funna i litteraturstudien och implementera den valda sensorn i ett 
mätsystem. Detta beskrivs i kapitel 4 och 5. 

I tredje etappen ska en metod presenteras om hur man kan bedöma befintlig batterityps 
lämplighet i den nya generationens entreprenadmaskiner utifrån kunskapen som samlats in i 
litteraturstudien och mätdata från mätutrustningen. Resultatet av detta presenteras i kapitel 6. 

Slutligen dokumenteras resultatet av de tre etapperna i denna rapport. 

En nackdel med detta arbetssätt är att etapperna är beroende av föregående etapp. En 
försening i en etapp riskerar att försena hela arbetet. För att undvika detta görs vissa moment i 
etapperna parallellt. 
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2. Batterier 

Volvo CE använder sig av underhållsfria så kallade bly-syra-batterier avsedda som 
startbatterier. Bakgrunden till detta val av batterityp är att det finns krav på att batteriet ska 
klara av att försörja startmotorn med tillräcklig mängd ström i sträng kyla. För detta krävs 
batterier med ett högt CCA-värde. CCA står för ”Cold Cranking Amperes”. Detta mätetal är 
definierat som den strömstyrka ett fulladdat batteri kan lämna under en viss tid vid -18°C utan 
att spänningen per cell i batteriet sjunker under en viss nivå. Tid och spänning som detta 
mätetal baseras på skiljer sig åt mellan olika standarder. Den tyska DIN-standarden, 
Deutsches Institut für Normung, säger till exempel att den strömstyrka som kan belasta 
batteriet under 30 sekunder innan spänningen når 1,5 V per cell. Den amerikanska SAE-
standarden, Society of Automotive Engineers, är snällare och säger den strömstyrka som kan 
belasta batteriet under 30 sekunder innan cellspänningen når 1,2 V. Ett 12 V batteri består av 
6 stycken celler vilket ger 7,2 V som lägsta spänning enligt SAE medan DIN säger 9,0 V efter 
30 sekunder. 

På marknaden finns det idag tre huvudtyper av bly-syra-batterier. Dessa batterityper har olika 
egenskaper som avgör om de lämpar sig som startbatteri eller som förbrukningsbatteri. 
Skillnaden mellan ett startbatteri och ett förbrukningsbatteri är att startbatteriet har ett högt 
CCA-värde men tål inte djupurladdning så bra. Ett förbrukningsbatteri däremot tål djupare 
urladdning men kan oftast inte lämna lika höga CCA-värden. 

2.1. Öppna celler 

Denna typ är den äldsta och vanligaste typen. Cellerna består av metallplattor nedsänkta i 
svavelsyra. Den ena plattan består av bly, vilket gett batterikategorin sitt namn. Då detta är ett 
öppet bad som plattorna är nedsänkta i behövs underhåll i form av påfyllning med destillerat 
vatten. Det finns även en underhållsfri undertyp där batteriet är förslutet och har ventiler för 
att släppa ut gas som bildas. Tekniken kallas VRLA och står för Valve Regulated Lead Acid. 
På detta sätt minskar behovet av påfyllning av destillerat vatten. Denna typ av underhållsfria 
batterier är det som Volvo CE använder sig av. För att optimera livslängden på denna typ av 
batteri bör batteriet inte tappa mer än 30 % innan det laddas upp igen. 

2.2. AGM 

AGM står för ” Absorbent Glass Mat”. Denna typ av batterier påminner om öppna celler, men 
istället för att syran kan skvalpa omkring fritt i cellen så är den absorberad i glasfibermattor 
som är nerpackade i cellen och skiljer metallplattorna åt. Detta gör att bildandet av 
sulfatkristaller minskar vid djupurladdning och risken för kortslutning blir nästintill obefintlig. 
Detta gör också batteriet helt underhållsfritt. Batteriet kan monteras liggande och läcker inte. 
Egenskaperna som förbrukarbatteri är därmed bättre än för ett batteri med öppna celler. Dock 
är kostnaden för denna batterityp högre än för ett batteri med öppna celler. För att behålla 
livslängden på ett AGM-batteri bör laddningen inte sjunka under 50 % av sin kapacitet. 
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2.3. Gel 

I ett gel-batteri är syran förtjockad till en gelé. Detta gör att även detta batteri är helt 
underhållsfritt. I likhet med AGM-batteriet kan också gelbatteriet monteras liggande och 
läcker inte. Fördelen med gelbatteriet är att det klarar djupurladdningar betydligt bättre än 
AGM-batteriet, då skyddet mot bildning av sulfatkristaller är ännu bättre. Gel-batterier som 
klarar 80-90 % urladdning eller mer är inte ovanligt. Ser man enbart till egenskaperna är detta 
det mest universella bly-syra-batteriet. Nackdelen är dock en mycket hög initial kostnad 
jämfört med öppna celler och att spänningsprofilen för återuppladdningen är känslig mot för 
hög spänning. 

2.4. Dubbla batterisystem 

I vissa fall kan det vara lämpligare med en lösning som använder sig av separata start- och 
förbruknings-batterier – ett så kallat dubbelt batterisystem. Fördelen med ett dubbelt 
batterisystem är att batterierna är anpassade för sin uppgift. Ett förbrukningsbatteri kan driva 
sin last längre utan att ta skada av en djupare urladdning än vad ett startbatteri klarar. En 
nackdel är dock att komplexiteten i elförsörjningen ökar för att kunna särskilja batterierna. 
Båda batterierna kommer att laddas från samma generator men kommer att befinna sig i olika 
faser under uppladdningen. Samtidigt ska ingen ström dras från startbatteriet till andra 
förbrukare än startmotorn. När nyttan överväger komplexiteten är det lämpligt med dubbla 
system. Båtar, husbilar och lastbilar är exempel där dubbla system har sina stora vinster. 
Gemensamt för dessa är att de har förbrukare som är igång under långa tider när motorn är 
avstängd. 
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3. Vilka data är intressanta? 

Det viktigaste för att se hur batteriet påverkas är data som talar om hur batteriet mår och hur 
mycket laddning som finns i batteriet. Dessa värden benämns som SOH och SOC och anges i 
0-100 %. SOH står för ”State of Health” och anger hur mycket kapacitet som går att få 
jämfört med den ursprungliga kapaciteten. SOC står för ”State of Charge” och anger hur 
mycket laddning som finns i batteriet vid en viss tidpunkt.  

En kombination av främst SOH och SOC ger ett tredje värde, SOF som står för ”State of 
Function”. SOF avser ja eller nej på en fråga såsom “Kan batteriet driva startmotorn?”. Detta 
är viktigt i samband med start-stop funktion i samband med rödljus (van Bree, Veltman, 
Hendrix, & van den Bosch, 2009).  

Spänning, ström och strömriktning är andra viktiga attribut att få in mätvärden på. Även 
batteriets temperatur är intressant, då batterier inte mår bra av sträng kyla eller hög värme. 

 Kyla påverkar prestandan negativt. Har batteriet låg laddning så kan vätskan i batteriet frysa 
och sprängas av isens expansion. När batteriet är fulladdat består vätskan mest av syra som 
har en fryspunkt vid -67 °C. När batteriet laddas ur av olika orsaker, till exempel användning, 
krypströmmar och naturlig urladdning, omvandlas syran till vatten. Rent vatten har sin 
fryspunkt vid 0 °C. Förhållandet mellan vatten och syra i batteriet styr fryspunkten. Ett 
urladdat batteri fryser vid -7 °C (Global Batteries AB). Exempel på marknader där detta är en 
viktig aspekt är Sibirien, Kanada och Alaska. 

Värme påverkar också batteriet. En förhöjd temperatur förkortar batteriets livslängd. Volvo 
CE definierar lagringstemperaturen till mellan -40 °C och 60 °C, samt att batteriet 
sammanlagt under sin livstid inte får utsättas för 60 °C till 80 °C i mer än tre timmar. 
Batteriets optimala temperatur i drift är 25 °C. För varje 8 °C över halveras livslängden 
(Battery University). Anledningen till detta är bland annat korrosion på metallplattorna, 
avdunstning av vatten och gasbildning som i sin tur leder till ökad självurladdning (Ruetschi, 
2004). Ur ett livslängdsperspektiv är det därför intressant var batteriet är placerat och 
eventuella möjligheter till kylning vid höga omgivningstemperaturer. Marknader där 
värmeproblematiken är viktig är till exempel Mellanöstern, Australien och Asien. 

Från entreprenadmaskinen går det även att få data som är intressanta i sammanhanget. Dessa 
skiljer sig lite mellan olika typer av maskiner beträffande vad som finns att tillgå och i denna 
uppsats görs begränsningen till gemensamma attribut.  

Gemensamma attribut är datum och tid, utetemperatur, motorvarvtal samt startnyckelns 
position. Startnyckelns position beräknas olika beroende på maskintyp. I vissa fall finns det 
meddelanden i maskinens busstrafik som i klartext säger positionen medan det i andra 
maskiner måste mappas mot vad som är aktiverat. Det viktiga är att få fram om motorn 
förvärms, startmotorn är aktiverad eller om motorn stängs av. Nämnda faktorer har stor 
påverkan på batteriet. 

Nedan beskrivs de beräknade parametrarna utifrån den litteraturstudie som gjorts. 
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3.1. State of Charge, SOC 

Formeln för SOC är i sin enklaste form 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑡𝑡) = 𝑄𝑄(𝑡𝑡)
𝑄𝑄𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

, där 𝑄𝑄(𝑡𝑡) är laddningen i batteriet vid 

tidpunkten t och 𝑄𝑄𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 är den nominella laddningen batteriet kan ha. 

Wen-Yeau Chang listar i sin artikel, The State of Charge Estimating Methods for Battery: A 
Review, hela tolv matematiska metoder och tre kombinationsmetoder fördelat på fyra 
kategorier för att estimera SOC (Chang, 2013). Se Tabell 1. 

 

Tabell 1 Översikt på metoder för beräkning av SOC 

Kategori Matematisk metod 
Direktmätning • Spänningsmätning på öppen krets 

• Spänningsmätning på stängd krets 
med känd last 

• Impedansmetoden 
• Impedansmetoden med spektroskopi 

Uppskattning genom bokföring • Coulombräkning 
• Modifierad Coulombräkning 

Adaptiva system • Backpropagation med neuronnät 
• Radial basfunktion med neuronnät 
• Oskarp logik 
• Vektorstödd maskin 
• Oskarpa neuronnät 
• Kalman filter 

Hybridmetoder • Coulombräkning och 
spänningsmätning på stängd krets 

• Coulombräkning och Kalman filter 
• Per enhet och utökat Kalman filter 

 

Nedan beskrivs ett urval av metoderna. 

3.1.1. SOC-beräkning genom spänningsmätning på öppen krets 

Bly-syra-batterier har ett i det närmaste linjärt förhållande mellan SOC och batterispänningen 
vid en öppen krets. Det man behöver veta i förväg är spänningen vid sluten krets när SOC är 
100 % respektive 0 %. Dessa värden motsvarar 𝑎𝑎1 och 𝑎𝑎0 i följande formel, 𝑉𝑉𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎1 ∗
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑡𝑡) + 𝑎𝑎0. Typiska värden för 𝑎𝑎1 och 𝑎𝑎0 är 12.65V respektive 11.89V för ett 12 volts 
batteri. 

 

  



8 
 

3.1.2. SOC med hjälp av Coulombmetoden 

Coulombmetoden innebär integration av strömmar till och från batteriet, 𝑄𝑄 = ∫ 𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑡𝑡. Detta 
för att se hur mycket laddning som tillförs batteriet respektive tas ut från batteriet. Det som är 
viktigt i denna metod är att ha ett känt utgångsläge. Andra saker som påverkar och ger 
osäkerhet till metoden är temperaturen i batteriet, storleken på strömmen och SOH. 

3.1.3. SOC från backpropagation med neuronnät 

Denna metod som kommer från AI-världen (AI=Artificiell Intelligens) bygger på så kallade 
neurala nätverk och är mycket populär. Metoden använder flera lager med information. I detta 
fall tre lager. Ett lager för ingångsvärden med historik för spänning, ström och temperatur. Ett 
andra lager med utgångsvärden för SOC. Dessa värden kallas neuroner. Däremellan ett dolt 
tredje lager med neuroner, som består av möjliga utfall baserat på neuronerna i ingångslagret. 
Dessa är viktade och summeras för att ge utgångsneuronen. 

3.2. State of Health, SOH 

State of Health berättar hur batteriet mår. Det vill säga dess förmåga att lagra laddning och 
behålla den. Detta jämförs med den lagringsförmåga batteriet hade som nytt (Bhangu, 
Bentley, Stone, & Bingham, 2005). Den mest noggranna metoden är densamma som används 
av tillverkaren för att bestämma batteriets lagringsförmåga. En coulombräkning görs över 
batteriets hela potential, från fulladdat till EOD (EOD= End of Discharge) (Tintignac, 2012). 
Att göra detta påverkar dock i sin tur batteriets hälsa då bly-syra-batterier tar skada av att 
laddas ur så djupt. Det man istället får göra är att titta på hur batteriet beter sig efter avslutad 
laddning.  

En metod i detta sammanhang är att titta på spänningen när en känd last läggs på direkt efter 
att batteriet är fulladdat. Det som händer är att spänningen sjunker till en vändpunkt för att 
sedan stiga till en mer stabil nivå. Detta fenomen kallas ”coup de fouet”. Denna vändpunkt 
och stabila nivå kan användas för att bestämma SOH (Bose & Beaird, 2003). Metoden är 
emellertid svår att implementera på grund av varierande laster (energibehov) beroende på 
vilka maskinfunktioner som är aktiverade. 

3.3. State of Function, SOF 

State of Function är en kombination av SOH och SOC och beskriver batteriets förmåga att 
prestera. När det gäller startbatteri är det framför allt förmågan att driva startmotorn som 
avses (Juang, 2010). Mycket av detta påverkas av vad som händer inuti själva batteriet på en 
kemisk nivå. Alla som försökt starta en motor med ett dåligt batteri blir varse om att det går 
bättre om batteriet får vila mellan försöken. Detta har med den kemiska processen att göra 
eftersom den behöver tid på sig för återhämtning. Andra faktorer som påverkar är batteriets 
temperatur och den interna resistansen. 
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4. Val av sensor för insamling av mätdata 

Till prototypen för mätutrustningen behövs en batterisensor. Sensorns funktion är att mäta 
batteriets temperatur, polspänningen och strömmen som går in och ut ur batteriet. Med hjälp 
av dessa mätvärden kan sensorn i sin tur beräkna SOC, SOH och i vissa fall även SOF. Detta 
tack vare sensorns inbyggda algoritmer och data på hur batteriet beter sig. Nedan beskrivs hur 
den valdes ut och vilka som valet stod mellan.  

4.1. Standardprotokoll för kommunikation 

CAN-bussen har länge varit standard inom fordonsindustrin. En nackdel är dock att den är 
kostsam att implementera. En orsak till detta är en mer komplex elektronik. LIN-bussen, som 
har en enklare elektronik, har därför vuxit inom enklare delsystem för att komplettera CAN 
(Sengupta & Noopuran, 2014). När det gäller batterisensorer för fordonsindustrin så har LIN 
blivit standard utifrån att mätvärden från batteriet är sekundära och icke tidskritiska. 

4.2. Kravställning på sensorn 

Det viktigaste kravet är att sensorn klarar 24 V, det vill säga två stycken 12 volts batterier som 
är seriekopplade. Den ska även klara strömmar på 1400 A vid start och den skall leverera 
mätvärden på ström, spänning och temperatur likväl som beräknade värden såsom SOC och 
SOH. 

4.3. Vad finns på marknaden? 

Med den utveckling som pågår med allt smartare fordon och elektrifierade drivlinor så är 
detta ett område som utvecklas och ständigt förbättras. Därför är det viktigt att veta vilka 
alternativ som finns. En snabb sökning på internet ger ett flertal träffar där olika 
underleverantörer till fordonsindustrin har sina egna sensorer. Continental har sitt Battery 
Monitoring System kallat BMS (Continental). Detta baseras på deras ”Intelligent Battery 
Sensor” förkortat IBS (Continental). Bosch har en sensor som de kallar ”Electronic Battery 
Sensor” (Bosch). Hella kallar också sitt system för ”IBS” och sensorn har beteckningen 200X 
(Hella). Delphi tillverkar en sensor som de kallar BMD, ”Battery Monitoring Device” 
(Delphi, 2015). Alla dessa sensorer har sina egna metodiker för att beräkna batteriets attribut 
och alla har inte samma attribut. Tabell 2 redogör för dessa skillnader. 
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Tabell 2 Jämförelse av batterisensorer. 

 Continental 
BMS / IBS 

Bosch 
EBS 

Hella 
IBS / 200X 

Delphi 
BMD 

Spänningsområde 6-18V 6-18V 6-18V (24V 
system med 
tillbehörskit) 

6-18V och  
8-32V 

Strömområde 1mA till 1500A 1mA till 1500A -1200A till 
1300A 

-1500 till 300A 

SOC ja ja ja ja 
SOH ja ? ja ja 
SOF ja ja ja nej 
System/sensor System med 

sensor 
Endast sensor System med 

sensor 
Endast sensor 

 

4.4. Hur och vad mäter sensorerna? 

Gemensamt för sensorerna är att de monteras mellan maskinens jord och batteriets minuspol. 
Där mäter de strömmen in i batteriet genom en shunt. Vanligtvis har shunten ett värde på 100 
μΩ. Sensorerna har även en anslutning till pluspolen och vid 24 volts system, en anslutning 
till bygeln mellan batterierna på 12 V. I sensorn sitter det också en temperaturgivare som är 
termiskt ansluten till batteripolen. Utifrån ström, spänning och temperatur använder sig sedan 
sensorerna av algoritmer för att beräkna SOC, SOH och SOF. 

4.5. Vald sensor 

CPAC Systems AB som tog fram prototypen för batteriskyddet använde sig av sensorn från 
Delphi. Delphis sensor finns dessutom redan inom Volvo AB, men inom andra affärsområden 
än Volvo CE, så som Volvo Penta, Volvo Bussar, Volvo Lastvagnar och Renault Trucks. I 
detta arbete har Renault Trucks i Lyon, Frankrike och Volvo Group Trucks Technology i 
Göteborg varit mest intressant. Detta då de valt att arbeta direkt mot Delphi och inte via 
CPAC Systems AB. Fördelarna med att använda samma sensor som redan finns inom samma 
koncern är stora, framförallt vid inköp då en större volym ger bättre rabatter. Denna sensor är 
därför högst trolig att bli implementerad på ett eller annat sätt inom Volvo CE. Sensorn 
uppfyller dessutom de krav som specificerats i kapitel 4.2. 

Via Volvo Group Trucks Technology i Göteborg levererades tre stycken prototypsensorer. En 
sensor togs direkt om hand av utvecklarna för dumprar. De undersöker möjligheten att 
implementera sensorn i kommande modeller. Därmed finns två sensorer kvar för detta arbete.  

4.5.1. Sensorn från Delphi 

Prototypsensorena från GTT är Delphi-sensorer som försetts med en uppdaterad mjukvara. 
Dock ska det enligt GTT kvarstå några buggar som påverkar noggrannheten i estimeringen av 
SOC och SOH. Den teoretiska beskrivningen är dock densamma. 
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Delphi-sensorn initieras med att tala om för sensorn vilken batterityp som sitter i maskinen. 
Det finns möjlighet att fördefiniera 16 olika batterityper och i prototypsensorerna är elva olika 
batterityper som används inom Volvo AB fördefinierade. En del av definitionen är mätvärden 
från experiment på varje batterityp. Detta för att ge korrigeringar och kan se ut som Figur 1. 

 

Figur 1 Exempel på mappning av batteriets egenskaper för en specifik batterimodell 

Det figuren ovan visar är SOC’s värde vid en viss spänning och vid en viss temperatur. Om 
spänningen på batteriet utan last är mer än ca 14,3 V och temperaturen är över 0 °C så är SOC 
= 100 %. Skulle temperaturen däremot vara -20 °C och spänningen 14.3 V så motsvarar det 
SOC = 90 %. Det vill säga, för att bibehålla full laddning vid lägre temperatur krävs en högre 
spänning. På samma sätt motsvarar en lägre spänning ett lägre SOC-värde. Batteriets 
prestanda kan även mappas på detta sätt mot sitt temperaturberoende och ger en snarlik graf. 

Huvudmetoden för att beräkna SOC är Coulombmetoden. För att förbättra beräkningarna så 
används två olika korrigeringsmetoder. Båda metoderna använder sig av mätdata likt den i 
Figur 1 för att jämföra var den befinner sig i mappningen. Den första metoden kallas ”End of 
Charge” (EOC) metoden. Den mäter spänningen när strömmen till batteriet är noll eller att en 
extern laddare uppnått en viss spänningsnivå. Detta för att få ett utgångsläge när SOC=100%. 
Den andra metoden är spänningsmätning på öppen krets. Den är implementerad så att 
spänningen mäts när strömmen till och från batteriet varit under ett visst värde, typ 50mA, 
under en längre tid, >44 timmar. Den spänningen mappas sedan mot fördefinierad empirisk 
data.  
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5. Hur kan data samlas in? 

Inom Volvo CE används två metoder för att samla in data. När nya maskiner skickas ut på test 
hos kund eller om det är problem i fält monteras en logger som spelar in 
busskommunikationen i maskinen. Loggern som används är Kvaeser Memorator Pro som 
lagrar inspelningen på SD minneskort som sedan byts ut och skickas in allt eftersom de blir 
fulla till Volvo CE för analys. 

Det andra systemet är ett system som erbjuds till kunderna för uppföljning av bränsle-
förbrukning med mera. Detta system kallat Care Track har en web-baserad portal dit data 
skickas via en GSM-uppkoppling. Se Tabell 3 för en jämförelse av för- och nackdelar med de 
två sätten att samla in data. 

Tabell 3 Jämförelse av datainsamling via minneskort eller web-portal 

Minneskort (SD-kort) “Care Track” 
• Fördelar • Fördelar 
o Enkel implementation o Långsiktigt 
o Ingen påverkan av befintligt 

maskinsystem 
o Obegränsad datamängd 

• Nackdelar • Nackdelar 
o Kortsiktigt o Tar lång tid att implementera 
o Hantering av minneskort o Påverkar flera system 
o Begränsad datamängd  

Lämpligt för prototyp och kortare test. Lämpligt efter “Proof of Concept”* och för 
långtidstrender 

*Med Proof of Concept menas att man bevisat att något går att göra utan att det är 
färdigutvecklat. Detta kan till exempel göras med en fungerande prototyp eller en bit 
programkod som utför ett viktigt moment i det den är avsedd att göra. 

Mot bakgrund av den begränsat tillgängliga tiden för detta arbete har datainsamling via 
minneskort använts vid prototypkonstruktionen. Eftersom sensorn kommunicerar via LIN och 
dataloggern via CAN behövs en gateway som läser in mätvärden från LIN och packar ner 
dessa i CAN-meddelanden som skickas via CAN till dataloggern. Vidare behöver gatewayen 
initiera sensorn samt filtrera ut den information från maskinens CAN-nätverk som är 
intressant att logga tillsammans med mätvärdena från batterisensorn. 

Till gateway valdes en HMICU. Att valet föll på en HMICU berodde på att den har både LIN 
och CAN inbyggt i sig och att det vid en fast implementation är högst sannolikt att 
hanteringen av batterisensorn kommer att hamna i maskinens befintliga HMICU. Då kan även 
koden som skrivs till detta arbete återanvändas. En annan fördel är att denna gateway är 
beprövad och tål miljön i maskinen. 

Prototypen för insamling av mätdata har byggts som en fristående enhet som endast lyssnar på 
maskinen i övrigt. För att den ska fungera oberoende kräver den ett eget elschema. Elschemat 
framgår av Figur 2. 
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Figur 2 Överblick av elschema och ingående komponenter 

 

 

Figur 3 Färdigt kablage för montage i maskin 
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I Figur 3 visas det färdiga kablaget som använts under prototypbyggnaden. Här är 
kabellängderna anpassade till att passa i en dumper som har utrymme för montering av 
prototypen intill batterierna. I en hjullastare till exempel krävs det längre kablar för att räcka 
till en plats där mätutrustningen kan monteras. I figuren är följande markerat; 1) HMICU som 
är den enhet som tar emot data från 3) CAN-anslutningar till maskinen och 4) batterisensorn 
som sitter på batteriets minus-pol och som via 5) 12 V och 6) 24 V mäter spänningen på 
batterierna (två stycken 12 V i ett 24 V system). HMICU skickar sedan ut data via CAN till 2) 
Memoratorn som lagrar data på SD-kort. 

5.1. Programmering av prototypen 

För att kunna programmera HMICU utifrån den tänkta applikationen krävs behörighet och 
kunskap i hur HMICU programmeras. Denna kunskap och behörighet finns hos utvecklarna 
inom Volvo CE. Detta moment har därför överlämnats till dem med instruktioner för hur 
applikationen ska fungera. Applikationen ska vid första uppstarten initiera sensorn utifrån den 
batterityp som är monterad i maskinen. Därefter efterfrågas mätvärden som packas om från 
LIN till CAN. De intressanta värdena från maskinens CAN-trafik sorteras också ut och 
skickas vidare till memoratorn. 

Dock har det varit problem med att få fram viss nödvändig dokumentation om sensorn från 
komponentägaren på Renault Trucks i Lyon, Frankrike. Detta dokument krävs för att veta hur 
sensorn skall initieras och för att veta hur kommunikationen via LIN ska ske. Informationen 
kom först i slutskedet av arbetet och programmeringen kunde inte slutföras inom tidsramen 
för detta arbete. Inga mätdata har därför kunnat samlas in inom tidsramen för detta arbete. 

5.2. Installation 

Då mjukvaran för HMICU inte är färdig så har ingen installation gjorts i någon maskin. Alla 
delar är dock färdiga och visas i Figur 3. För att få så korrekta värden som möjligt ska nya 
batterier monteras tillsammans med sensorn. Detta för att ge sensorn ett känt utgångsläge. 
Innan installation görs kommer prototypen att testköras i en rigg som används för att 
utvärdera generatorer. Riggen består av en generator, testobjektet, som drivs av en elmotor. 
Till generatorn är två batterier anslutna samt en last för att man ska kunna tömma batterierna 
på energi. I denna rigg är det möjligt att montera prototypen och provköra systemet. 
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6. Resultat 

I arbetet har flera batteriparametrar beaktats och värderats. Min slutsats är att temperatur, 
spänning och ström inklusive strömriktning är de grundläggande mätvärdena. Vid analys av 
batteriets laddning är det dessa man ska utgå ifrån. Metoder för beräknade värden såsom 
SOH, SOC och SOF använder sig också av dessa parametrar.  

Dessa grundläggande parametrar kan extraheras ur en maskin med hjälp av en batterisensor i 
ett mätsystem. En prototyp för ett mätsystem med en batterisensor har tagits fram under 
arbetet. Tyvärr har förseningar av information om sensorn gjort att programmeringen av 
HMICU, som är knytpunkten i mätsystemet, inte kunnat slutföras inom tidsramen för detta 
arbete. Därmed saknas mätdata att analysera och verifiera de nedan nya föreslagna metoderna 
med. Emellertid har detta arbete, förutom mätutrustningen, gett en inblick i batteriernas 
komplexitet och en grund för fortsatt arbete. Nedan föreslås en ny modell för vad man ska 
titta på i det fortsatta arbetet.  

Volvo CE använder sig av underhållsfria batterier. Anledningen till detta är att batterierna i 
entreprenadmaskinerna är mer svåråtkomliga för underhåll jämfört med lastbilar och bussar. 
Under arbetets slutskede har det framkommit från GTT att Delphis sensor har brister i 
modellerna för de underhållsfria batterierna med en mycket stor osäkerhet som följd. SOC har 
visat sig kunna ha höga felmarginaler på grund av dessa brister i batterimodellerna. Modellen 
för SOC-beräkningen behöver därför vidareutvecklas. Ett alternativ till detta kan vara att 
tillämpa den nedan föreslagna analysmetodiken på mätdata från en entreprenadmaskin i arbete 
för att kunna bedöma om idag använda batterier är lämpliga för entreprenadmaskiner utifrån 
ett funktions-, prestanda- och livslängdsperspektiv. 

6.1. Ny modell för skydd av batteri samt dimensionering 

Nedan föreslagna modell är inte på något sätt verifierad, och data som beskrivs i nedanstående 
figurer är högst imaginära utifrån det som jag lärt mig under arbetet med exjobbet och 
påminner om verkliga utfall beskrivna i litteraturen. Beskrivet är ett utgångsläge som behöver 
verifieras och utvecklas under arbetets fortsatta gång. 

Kort sagt bygger den nya modellen på ett angreppsätt där man helt enkelt slopar att titta på 
sensorns värden av SOC och SOH. Istället använder man sig av ström, spänning och 
temperatur och gör egna beräkningar enligt Coulombmetoden. I en första fas föreslås att även 
temperaturen utesluts som korrigeringsmetod men i ett färdigt koncept ska hänsyn även tas till 
temperaturen. Anledningen är att batteriets prestanda är beroende av temperaturen. Se 
sambandet i Figur 1 för laddningen. 

För att underlätta beskrivningen nedan kommer även spänningen att betraktas som konstant 
då det endast är när startmotorn är igång som en större spänningsförändring sker. För 
modellen innebär detta att det ser ut som en större laddning tas ut ur batteriet än vad som i 
verkligheten sker då spänningen sjunker när batteriet belastas med startmotorn. Vilket medför 
att risken för underdimensionering av batteriet minskar i modellen. Detta innebär en 
förenkling där fokuseringen blir enbart på strömmen till och från batteriet under drift och 
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däremellan. Med hjälp av strömmen till och från batteriet kan man identifiera olika faser. 
Dessa är crankningen (det vill säga när startmotorn drar ström för att starta motorn.), 
återuppladdningen (när generatorn laddar batteriet) och slutligen ström som förbrukas när 
motorn är avstängd. 

Figur 4 visar två crankningscykler med efterföljande återladdning samt hur efterbehandlingen 
drar ström när motorn är avstängd. Arean som innesluts av strömmen och nollnivån kan anses 
motsvara laddningen som tas från batteriet och laddas tillbaka med hänvisning till 
Coulombmetoden. 

Figur 5 visar hur laddningen i batteriet påverkas. Kurvan fås genom att integrera kurvan i 
Figur 4, 𝑄𝑄 = ∫ 𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑡𝑡. Därefter divideras den med batteriets kapacitet för att få ett procentuellt 
värde. Slutligen dras värdet ifrån 100 då detta tankeexperiment utgår ifrån att batteriet är 
fulladdat från början. Det rödmarkerade området i Figur 5 är intressant. Antag att 
urladdningen är så djup att sulfatering påbörjats. Får batteriet stå utan återuppladdning växer 
sulfatkristallerna till ett läge där de inte längre återupplöses i syran vid laddning av batteriet. 
Ett sätt att skydda batteriet skulle kunna vara att titta på denna urladdning när maskinen stängs 
av. En timer, vars tid är beroende av hur djup urladdningen är efter att efterbehandlingen är 
klar, startar och räknar ner till ett larm om att batteriet behöver laddas för att undvika en skada 
som påverkar batteriets livslängd. Skulle urladdningen vara så djup att den är skadlig för 
batteriet aktiveras larmet direkt. 

I Figur 6 visas Depth of Discharge, DOD. DOD kan ses som inversen av SOC då den mäter 
djupet på urladdningen i batteriet. Med hjälp av att beskriva förloppet när derivatan går från 
plus till noll fås topparna som är markerade med röda cirklar. Topparna samlas i ett diagram 
enligt Figur 7. Detta diagram visar antalet toppar där DOD har ett visst värde. Diagrammet 
ger en karaktär av maskinens användning. Teoretiskt sett ska en brant högerflank visa sig i 
mätningarna. I denna teoretiska tankeövning har jag valt att ta en fördelning enligt 
Gaussfördelningens ena halva. På detta sätt fås en topp med låg DOD och avtagande kurva 
med högre DOD. En procentsats av arean kan då teoretiskt användas till dimensionering av 
batteriet. Metoden skulle då vara att man ser från 0 % DOD upp till vilket DOD värde som 
täcker förslagsvis 95 % av arean som kurvan omsluter mot axlarna. Detta visas som det röda 
fältet i Figur 7. I detta exempel ger 95 % täckning ett DOD-värde på ca 12 %. Då DOD 
motsvarar inversen av SOC fås att 95 % av urladdningarna inte är mer än 88 % SOC. Då 
batteriets kapacitet inverkar på hur stort ett energiuttag blir i procent SOC kan man utifrån 
detta dimensionera batteriets kapacitet så att 95 % av fallen inte motsvarar mer än förslagsvis 
70 % SOC. I exemplet hamnade värdet på 88 % vilket antyder att batteriet har en 
överkapacitet och skulle kunna minskas. Skulle 95 % av fallen istället hamnat på 50 % SOC 
ger detta tecken på att batteriet är för litet och användningen påverkar livslängden negativt på 
grund av de djupa urladdningarna. Skulle batteriets kapacitet bli orealistiskt stort för att hålla 
SOC inom rimliga gränser kan en annan batterityp som klarar djupare urladdning utan att ta 
skada vara mer lämplig.  
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Figur 4 Ström till och från batteriet 

 

 

Figur 5 Laddning i batteriet 

 

 

Figur 6 DOD, Depth of Discharge 

 

 

Figur 7 Fördelning av DOD-toppar 
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7. Slutsats 

I detta arbete har en prototyp för att logga vad som händer med batteriet tagits fram och en del 
av teorin hur man mäter batteriets laddning och hälsa beskrivits. Det som kommit fram i detta 
arbete är att den sensor som redan används inom Volvo AB inte är intrimmad för de 
underhållsfria batterier som Volvo CE använder sig av.  

Tidsåtgången för att få fram information om sensorn från andra delar av Volvo AB har visat 
sig mycket större än planerat. Följdeffekten är att de bokade resurserna för programmeringen 
nu har andra prioriteringar.  

Vid sidan av denna väntan har en ny metod för batteriskydd och dimensionering av batterier 
tagits fram och presenterats. Med anledning av de förseningar som blivit i färdigställandet av 
prototypen har mätdata inte kunnat samlas in för att verifiera den presenterade metoden. 

Då jag redan jobbar på Volvo CE har jag möjlighet att slutföra arbetet. Framför allt att se till 
att mätdata från maskinernas användning samlas in för att kunna verifiera metodiken.Även 
om prototypen inte är helt färdig, programmering av gränssnittet återstår, har målen med 
arbetet uppnåtts. 

Om jag ändå skulle ha gjort något annorlunda utifrån de erfarenheter arbetet gett mig så är det 
att se till att all dokumentation om sensorn var med från början. Jag hade även påbörjat 
utformningen av metoden för dimensioneringen tidigare för att hinna med en teoretisk 
verifiering inom tidsramen. 

Arbetet har varit givande. Det som jag tar med mig är en djupare förståelse för hur speciellt 
det är med batterierna i entreprenadmaskiner då dessa har speciella krav för att klara den miljö 
de befinner sig i. Denna miljö utmärker sig bland annat av skiftande temperaturförhållanden 
och vibrationer, som kräver speciallösningar i form av förstärkningar inuti batterierna. 
Härigenom skiljer sig entreprenadmaskinernas batterier från de batterier som används i till 
exempel personbilar. 

7.1. Framtida arbete 

Under arbetets gång har frågor identifierats som ligger bortom och utanför detta arbete. Volvo 
CE rekommenderas att titta vidare på dessa frågeställningar. Identifierade frågeställningar 
beskrivs nedan. 

7.1.1. Sensorns modell för underhållsfria batterier 

Sensorn har för stor osäkerhet för SOC på de underhållsfria batterier som Volvo CE använder 
sig av. En bättre mappning behöver göras och man behöver titta mer på hur batteriet används i 
fält genom att samla in data på detta. 

7.1.2. Verifiering av den föreslagna modellen 

Då inga mätdata finns tillgängliga så behöver modellen testas mot riktiga mätvärden. Dessa är 
lämpliga att hämta in med mätutrustningen och analyseras i Matlab. Vidare finns det 
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möjlighet att skapa en modell i Simulink och på den vägen simulera användningsfall för 
dimensionering av batteriet. 

7.2. Utblick 

Volvo CE levererar entreprenadmaskiner till en global marknad. Mot bakgrund av de 
skiftande miljöer som olika marknader representerar är det troligt att utvecklingen kommer att 
gå mot mer specialiserade batterityper anpassade för olika geografiska områden.  

Bly är en miljöfarlig tungmetall och ett av Volvo CE’s ledord är miljön. Därför är det också 
troligt att vi i framtiden får se helt andra batterityper i Volvo CE’s entreprenadmaskiner. 
Dessa med en kemi som är miljövänligare. Med en ny kemi i batterierna kommer också nya 
egenskaper. 

Det är också troligt att den framtida ökade kunskapen om batterier i entreprenadmaskiner 
kommer att leda till en mjukvaruutveckling för styrning av batteriernas laddning och att 
dubbla batterisystem kan bli vanligare. 
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