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Sammanfattning 

 
Precer Group är ett svenskt företag som utvecklar och erbjuder tekniska lösningar för att 

producera elektricitet genom förbränning av fasta bränslen. Precer har utvecklat ett unikt 

system som bygger på en anpassningsbar teknik för att ladda upp batteriet i bl.a. hybridfordon 

såsom bilar, lastbilar, arbetsfordon och båtar men även för bostäder i form av elproduktion. 

De har ett patent på en värmemotor som driver en generator som på så sätt laddar upp ett 

batteri. 

Precer Group har också ett samarbete med European Space Agency (ESA) där de tillsammans 

jobbar med att ta fram nya typer av drivlinor och bränslen för att skapa ett väldigt miljövänligt 

hybridfordon som inte drivs med fossila bränslen. 
I vårt arbete har vi jobbat tillsammans med Precer för att försöka fastställa hur dagens teknik 

med hjulmotorer och motorkontroller kan implementeras i detta hybridfordon  samt se hur 

problemen som medföjler denna teknologi som t.ex. unsprung vikt, motorkraft och tillhörade 

kontrollfunktioner och system kan lösas. Vi har koncentrerat oss på att få reda på den bästa 

prestandan för hjulmotorer och bästa funktionalitet, säkerhet och användning av 

motorkontroller som finns på marknaden idag.   

Vi har fått vissa specifikationer från Precer och anpassat oss efter dessa när vi kontrollerat och 

analyserat olika tillverkares motorer. Anledningen till att hjulmotorer skall användas är p.g.a. 

den viktminskning som blir, jämfört med centrala motorer, då bl.a. axlar och växellåda kan tas 

bort då det är en maxvikt på fordonet som inte får överskridas. En annan anledning är också 

att användning av hjulmotorer ger möjlighet att implementera smarta elektriska system för att 

kontrollera motorerna och fordonet genom CAN bussar. Detta leder till snabbare och mer 

komplicerad styrning av fordonet för att öka effektivitet, stabilitet och säkerhet. Precer Group 

ville även att det skulle användas fyra hjulmotorer för att kunna använda fyrhjulsdrift. Så vi 

har jämfört olika motorers och kontrollers prestanda som vi hittat och räknat på vilken som 

passar bäst för just detta fordon. 

Genom fysikaliska beräkningar och funktionella jämförelser av data som vi fått av några av 

de ledande företagen har vi kommit fram till resultat som visar att de systemen som integrerar 

ihop hjulmotorerna och kontroller demonstrerar en bättre prestanda när det gäller acceleration 

– och klätterförmåga. Även deras funktionalitet är betydligt högre en de systemen som 

integrerar hjulmotorer med en universell kontroller. Dock går de universella 

motorkontrollerna att konfigurera betydligt mer och på så sätt göra det möjligt för användaren 

att personalisera systemet efter önskemål. 
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Abstract 

 
Precer Group is a Swedish company that develops and provides technological solutions to 

produce electricity by burning solid fuels. Precer has developed a unique system based on an 

adaptive technique for charging different kinds of hybrid vehicles such as cars, trucks, utility 

vehicles and boats but, also for housing in the form of electricity generation. They have a 

patent on a heat engine that drives a generator that charges the battery.  

Precer Group also has collaboration with the European Space Agency (ESA) in which they 

are working together to develop new types of powertrains and fuels to create very 

environmentally friendly hybrid vehicles that do not run on fossil fuels. 

We have been working together with Precer Group to try to determine how todays technology 

with wheel motors and the motor controls can be implemented in this specific concept vehicle 

and also see how the problem that exsist with this tecnology e.g. unsprung weight, power and 

controlfunctions and systems can be solved. We have concentrated on finding out the best 

performance for in-wheel motors and the best functionality, safety and usage of motor 

controllers available on the present market.    

We received a list of specifications from Precer that we adhered to when we checked and 

analyzed different manufacturer’s motors. The reason behind attempting to use wheel motors, 

in oppose to more conventional motors, is weight reduction. By using wheel motors we are 

able to omit axels and gearboxes, thereby reducing the total weight of the vehicle which must 

be kept within a maximum limit. Another reason is that the use of in-wheel motors gives 

possibilities to implement smart electrical systems to control the motors and the vehicle 

through CAN buses. This leads to faster and more complex steering of the vehicle to improve 

the efficiency, stability and safety. Precer also specified the use of four separate wheel motors 

in order to utilize a four-wheel drive concept. We have compared the performance of the 

various motors and controllers available, and we have concluded which motor best suits this 

vehicle. 

 

Through physical calculations and functional comparisons of data that we have received from 

some of the leading companies we have come to results that show that systems which 

integrate the in-wheel motors and the controllers demonstrate a better performance when it 

comes to acceleration and climb ability. Also their functionality is considerably higher than 

the systems that integrate in-wheel motors with a universal controller. Although it’s able to 

configure the universal controllers considerably more and so make it possible for the user to 

personalize the system by desire.  
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NOMENKLATUR 

 

ABS Anti Block System 

AC Alternative Current 

ASS Anti Spinn System 

BDI Battery Discharge Indicator 

BLDC Brushless Direct Current 

CAN Controller Area Network 

DC Direct Current 

DEM Degrees of Membership 

DSP Digital Signal Processing 

ECO Economy 

EKE Elektronic Control Unit 

EMC Electromagnetic Compability 

ERPM Electric Rotations Per Minute 

ESA International Space Agency 

ESK Elektrisk Stabilitets Kontroll 

IGBT Insulated-Gate Bipolar Transistors 

IP Ingress protection 

LCD Liquid Crystal Display 

LED  Light-Emitting Diode 

MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 

PCU Propulsion Control Unit 

PID Proportional Integral Derivative 

PMSM Permanent Magnet Synchronous Motor 

PWM Pulse Width Modulation 

RPM Rotations per minute 

SOC State of Charge 

VCU Vehicle Control Unit 

VK Vektor kontroll 

USB Universal Serial Bus 
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1. Inledning  

1.1 Introduktion 

 

I denna uppsatts kommer det att undersökas hur olika hjulmotrer kan implementeras i ett 

konceptfordon som ska konstrueras. Genom att bl.a samla information från tillverkare och 

utvecklare av hjulmotorer som finns idag kommer det att göras en analys för att få fram vilken 

prestanda och vilka funktioner som kan erbjudas konceptfordonet. En kraftmodellering som 

tar hänsyn till fordonets specifikationer kommer att genomföras för att se hur de olika 

hjulmotorerna som valts ut ger ut olika prestanda. En jämförelse och analys av 

motorkontroller kommer också att genomföras för att se hur de passar motorerna och hur dess 

funktioner och parametrar skiljer sig från varandra samt hur de bäst passar in på företagets 

filosofi. 

 

1.2 Bakgrund 
 

Idag är miljöfrågor en av de viktigaste och vi gör mycket för att minska vårt ekologiska 

fotavtryck. Det är många som tänker efter innan de köper nya saker och tänker på 

miljöaspekten i det, framförallt i fordon. Även om många tror att elbilar inte påverkar miljön 

är ändå elen som den använder när den laddas i stor del framtagen med fossila bränslen. 

Precer Group har därför tänkt ett steg längre och vill tillverka ett fordon som har minimal 

klimatpåverkan. Detta är möjligt genom deras patenterade värmemotorsystem. Det drivs 

genom att förbränna exempelvis pellets i förbränningsmotorn som driver en generator som i 

sin tur laddar upp batteriet i fordonet. Så i praktiken skulle det gå att ”tanka” fordonet genom 

att förbränna kottar och kvistar som hittas vid vägkanten. 

Fram till idag har företaget endast tänkt konstruera sitt fordon m.h.a. en centralmotor. Men 

eftersom det kommer mer och bättre hjulmotorer och motorkontroller skall det ses om inte 

dem kan förbättra prestandan och funktionaliteten i fordonet.  

Det finns idag några fordonstillverkare som använder denna typ av hjulmotorsystem. Några 

använder egentillverkade helhetssystem medan andra använder delar från andra företag. 

Genom att undersöka dessa, både separat och tillsammans, kommer det att framkomma hur 

bra de är, både i förhållande till funktioner och prestanda. 

 

1.3 Precer Group 
 

Precer består av fem olika grenar som arbetar inom olika affärsområden. 

Autotech som arbetar med mindre och mellanklassfordon, Transport som arbetar med tyngre 

transportfordon, Machines som arbetar med arbetsfordon, Marine som arbetar med marina 

applikationer och Power Plants som arbetar med kraftvärmeverk för elproduktion. 

Precers teknik gör det möjligt att använda klimatneutrala fasta bränslen i många applikationer 

där det tidigare inte var aktuellt. 
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De senaste åren har ett samarbete med ESA upprättats då de anser att denna nya teknik är värd 

att satsa på och utveckla ytterligare. 

Just nu utvecklas ett nytt koncept hybridfordon med just denna teknik. Det skall vara ett 

fordon på max 550kg och en maximal effektutveckling på 15kW. De har tidigare konstruerat 

ett första generations konceptfordon med generation 1 teknik och nu skall det byggas vidare 

på detta koncept och tas fram ett generation 2 koncept fordon som ska visas upp 2017/2018.   

 

1.4 Syfte och mål 
 

Syftet med vårt arbete var att ta reda på om dagens teknik tillåter att fyra hjulmotorer med 

motorkontroller kan användas för att driva detta nya koncept hybridfordon med fyrhjulsdrift 

och med en tillfredställande acceleration och hastighet. Även motorkontrollerna och deras 

funktioner och specifikationer spelar in och måste tas hänsyn till. Vissa fordonsspecifikationer 

går inte att ändra medan andra inte är bestämda än och kan väljas efter behov.  

Målet är att vi ska hitta hjulmotorer och motorkontroller som stämmer in på och fungera väl 

med de specifikationerna vi har och kunna göra en rekommendation till företaget.  

 

1.5 Frågeställningar 
 

 Finns det idag hjulmotorer och kontroller som uppfyller de krav och specifikationer 

som är givna av företaget? 

 

De specifikationer som är givna av Precer går inte att ändra på så det måste finnas ut om 

de produkter som finns på marknaden passar in med det som de vill ha. 

 

 Är prestandan på dessa tillräckliga för applikationen? 

 

Av de produkter som passar in på de specifikationer  som är givna av företaget skall också 

prestandan undersökas för att se om det är möjligt att köra detta fordon med en kraft och 

hastighet som är acceptabel. 

 

 Hur passar kontrollerna till de olika hjulmotorer som valts? 

 

Av de olika motorkontroller som excisterar skall det jämföras hur de på olika sätt kan 

passa de motorer som uppfyller de givna specifikationerna, bl.a. genom att se på hur stora 

spänningar och stömmar de tål. 

 

 Vilka olika funktioner har motorkontrollerna, är de förändringsbara? hur skiljer de sig 

från varandra? 

 

Det skall undersökas hur motorkontrollernas funktioner och parametrar skiljer sig från 

varandra, hur mycket de går att ändra och kontrollera men även hur de passar företagets 

önskemål. 
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 Finns det något sätt att förbättra fordonets prestanda? 

 

Genom matematiska uträkningar skall det undersökas hur det går att förbättra prestandan 

genom att använda olika hjulmotorer och system.  

 

1.6 Metod 
 

För att kunna utföra vårt arbete på bästa sätt och för att kunna svara på de ovanstående 

frågorna kommer vi att läsa genom den anpassade litteraturen och informationen som finns 

tillgänglig idag inom det område som ska analyseras. 

Vi kommer att försöka och få kontakt med olika tillverkare för att fråga efter olika 

hjulmotorers och kontrollers specifikationer. 

Informationen och specifikationerna som fås kommer att analyseras för att jämföra prestandan 

och funktioner av de motorerna och kontroller som finns. Kraftmodellering av olika motorer 

då dem monteras på Precers fordon ska utföras med hjälp av ett matematiskt program för att 

sedan diskutera resultat och ge vår åsikt och rekommendationer till företaget. 

 

1.7 Översikt 
 

I kapitlet teori presenteras den teori som ligger till grund för arbetet och som skall förse 

läsaren med nödvändig förståelse kring ämnet. Kapitlet ger en beskrivning av de områden och 

applikationer som används i nuvarande hybrida samt elektriska fordon med fokus på 

hjulmotorer och motorkontroller. 

I kapitlet analys beskrivs och förklaras de utredningar som gjorts av de olika företagens 

produkter samt beräkningar på deras förmåga. Här visas också jämförelser och resultat för de 

olika produkternas prestanda och funktioner med avseende på de specifikationer som fåtts 

från Precer Group. 

I det sista kapitelet som heter slutsats presenteras en slutsats över resultatet av vårt arbete samt 

en diskussion och rekommendation för att svara på de frågor som ställts. 
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2. Teori 

2.1 Hybrida bilar 
 

En hybridbil är en bil som använder två eller flera kraftkällor för att förflytta sig. Termen 

används oftast i samband med hybrida elektriska bilar som är en kombination av en 

förbränningsmotor och en elektrisk motor. Andra mekanismer för att fånga upp och använda 

energin kan också vara inkluderade. 

 

En hybridbil är en mix mellan en eldriven och en bränsledriven bil. Den har en bränsletank 

och en förbränningsmotor men även en elmotor och ett stort antal seriekopplade batterier.  

Det finns olika sätt att koppla ihop dessa komponenter bl.a. parallellt eller i serie. De har olika 

för och nackdelar. 

Skillnaden på förbränningsmotorn i en hybridbil och en vanlig bil är den att den måste vara 

mycket minde och därmed mer effektiv då bl.a. p.g.a. vikten på batterierna som behövs för att 

driva elmotorn men även för att mindre motorer drar mindre bränsle. Då en mindre 

förbränningsmotor jobbar tillsammans med en elmotor kan dessa motsvara en större motor 

och samtidigt förbruka mindre bränsle [1]. 

Hybrida bilar innehåller ett väldigt komplicerat system som innehåller både elektriska och 

mekaniska komponenter. Deras kontrollsystem använder många sensorer och det är olinjärt 

med flera okända variabler och parameter som varierar snabbt beroende på olika 

förutsättningar som väder, underlag etc. [2]. 

 

2.1.1 Historia bakom hybridbilar 

 

Den första elektriska bilen byggdes redan i mitten av 1800-talet men med tanke på tekniken 

då var den väldigt tung, långsam och icke effektiv. I början av 1900-talet började man 

utveckla bättre batteriteknologi särskilt i och med blybatteriet och nu kunde man köra upp till 

80 km innan batteriet behövdes laddas igen. Då bensindriva fordon stod inför problem såsom 

vibration, högt ljud och dålig lukt var det elektriska och ångdriva bilar som byggdes mest. 

Men då Henry Ford lyckades bygga de första framgångsrika bensindrivna bilarna 1904 

avslutades kapitlet för eldrivna bilar. Men då klimatproblemet och allt dyrare oljepris blev en 

faktor runt 1970 började det forskas om el och hybridbilar igen hos stora biltillverkare såsom 

Volkswagen och General Motors. Men det tog ända fram till 1997 när Toyota Prius 

introducerades som hybridbilen slog igenom igen. Ända sedan dess har Hybridbilen blivit 

populärare och det säljs fler varje år [3]. 

 

2.1.2 Seriehybrid 

 

I en seriehybrid bil skapas drivmomentet enbart ifrån den elektriska motorns drivlina. Motorn 

i sin tur får energin utifrån batterierna som kan laddas direkt ifrån elnätet och/eller ifrån 

bränslegeneratorn. Den typen av hybrida fordon är ganska populär p.g.a. att kontrollsystemet 

är lättare att implementera. Figur 1 nedan visar en typisk komponentkoppling av ett 

seriehybrid fordon [4]. 
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Figur 1. En komponentkoppling för en seriehybrid [5]. 

 

2.1.3 Parallellhybrid 

 

En parallellhybrid bil blandar både en förbrännings och elektrisk motor som fungerar 

tillsammans för att utnyttja sina relativa fördelar för att överföra momentet till drivlinan. Det 

finns flera möjliga punkter på drivlinan som de två kraftkällorna kan kopplas in i. Det är 

vanligt att förbränningsmotorns lina och den elektriska motorns lina kopplas ihop med en 

koppling som ger möjligheten att växla mellan de två eller att använda de tillsammans. 

Integrationen av de två motorerna är datorbaserad och växlingen mellan de två körs 

automatiskt och beror på hastigheten och accelerationen. Den konventionella 

förbränningsmotorn når högre maxeffekt än den elektriska motorn, och måste variera sitt 

moment på ett mjukt sätt för att uppfylla fordonens framdrivningskrav [4]. Figur 2 nedan visar 

en typisk komponentkoppling av ett parallellhybrid fordon. 

 

 

Figur 2. En komponentkoppling av en parallellhybrid [6]. 
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2.2 Elmotorer 
 

En elmotor är en typ av maskin som omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi. De är 

väldigt vanliga och driver många maskiner i vårt dagliga liv, både i vårt hem och i många 

industrisammanhang. Det finns flera antal sorter av elmotorer men alla använder en 

gemensam princip, att ändringar i motorns elektriska egenskaper orsakar förändringar i dess 

magnetiska fält. De ändringarna åstadkommer mekanisk rörelse. Elektriska motorer delas in i 

DC (likström) motorer och AC (växelström) motorer. Varje sådan grupp innehåller flera 

sorter av motorer. 

Elmotorer består huvudsakligen av en fast del och en roterande del. Den fasta delen kallas för 

stator och den består av antingen två starka permanenta magneter, vars S och N poler ligger 

mot varandra, eller av lindningar som är lindade kring en feromagnetisk kärna. 

Den roterande delen kallas för rotor eller ankare och består av en axel som går igenom statorn 

och som antingen har magneter eller mera vanligt lindade trådar. Mellan rotorn och statorn 

finns det ett luftgap som bör vara så litet som möjligt. Strömmen överförs till rotorns 

lindningar genom borstar (inte alltid) som är gjorda av kol. En vanlig elmotor med dess rotor 

och stator visas i figur 3 nedan. 

 

 

Figur 3. En stator och en rotor i en vanlig elmotor. 

 

När en elektrisk ström rör sig genom rotorns lindningar alstras ett magnetiskt fält kring dem, 

som består av N och S poler. Eftersom rotorns lindningar ligger i statorns magnetiska fält så 

alstras det en kraft på dem enligt Lorentz kraftlag som ses i ekvation (1). 

           (1) 

Där   är kraften i Newton,   är det magnetiska flödet i Tesla,   är strömmen i Ampere och   
är trådens längd i meter.  

Rotorns moment räknas då med ekvation (2). 

          (2) 

Där   är moment i Newtonmeter,   är kraften i Newton och   är rotorns radie i meter. 

När rotorns poler ligger åt samma håll som statorns poler (N mot N och S mot S) rör de sig ett 

halvt varv (N flyttar mot S och S mot N). När polarna når en viss punkt ändrar kommutatorns 

strömriktning, och dem ändrar då deras riktning (S till N och tvärtom) för att avsluta ett helt 

varv, och så vidare. På ett sådant sätt alstras en rotation i rotorn. 

De mest använda motorerna i hybrida fordon idag är den borstlösa DC motorn och den 

asynkrona AC motorn. En enkel illustrering över hur en vanlig elmotor fungerar visas nedan i 

figur 4. 
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Figur 4. En vanlig elmotor [6]. 
 

Figur 5 nedan visar en typisk kurva över momentet och effekten som funktion av motorns 

hastighet. Man kan notera att momentet är högst och konstant i början av drivningen och då 

motorn når till det högsta möjliga effektpunkten börjar momentet sjunka då varvtalet ökar. 
När det gäller elmotorer ändrar sig verkningsgraden över hela moment- hastighet planet och 

varierar dess värde för varje punkt [7]. Ett typiskt sådant plan visas i figur 6 nedan. 

 

 

Figur 5. En vanlig kurva för moment och effekt m.a.p hastighet. 

 

 

Figur 6. Ett vanligt moment-hastighets plan som visar verkningsgradens värdeändringar. 
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2.2.1 DC motorer 

 

Momentet i DC motorer alstras genom interaktionen mellan rotorns lindningar och statorns 

magnetiska fält. Rotorn är lindad med ett antal identiska spolar och strömmen matas in genom 

kolborstar som är i kontakt med kommutatorn. Kommutatorn består av ett kopparsegment 

som monteras i en cylindrisk form. Om motorn innehåller till exempel fyra statiska magneter 

sitter fyra borstar      ifrån varandra. Borstarna kräver underhåll och ibland måste man byta de 

helt och hållet och därför har det utvecklats en borstlös motor som styrs av elektronik istället 

[7]. 

 

2.2.1.1 Borstlösa DC motorer 

 

I borstlösa DC motorer byts borstarna och kommutatorn ut mot ett elektroniskt 

kontrollsystem. Här fungerar strukturen på motsatt sätt än med DC motorer med borstar. 

Statorn består av spolar och rotorn innehåller magneter. Motorn matas ifrån strömväxlare som 

producerar en rektangulär strömvåg och strömens riktning omvandlas då till digitala signaler 

som kontrolleras av en positionsgivare som sitter på rotorn och känner av dess position och 

vinkelhastighet. Den ger motorn förmågan att utveckla ett mjukt och jämnt moment oavsett 

varvtalshastigheten. Borstlösa motorer är billigare att underhålla och har en bättre 

verkningsgrad än de konventionella DC motorerna p.g.a. att kylningen blir allt lättare och 

moment - tröghet förhållandet förbättras och i och med det också accelerationen. En högre 

hastighet kan nås p.g.a. att den mekaniska kommutatorn saknas. Borstlösa motorer används 

mest i applikationer som inkluderar digitala kontrollsystem som kontrollerar moment, 

hastighet och position [7]. 

 

2.2.2 Asynkrona AC motorer 

 

I en asynkron AC motor kopplas statorn till en trefas växelströmkälla. Statorn innehåller 3 

separata spolar som är placerade 120 grader förskjutna ifrån varandra. Då alstras ett roterande 

magnetfält som kallas för det synkrona varvtalet och räknas fram genom ekvation (3). 

   
  

 
      (3) 

där    är det synkrona varvtalet i rotation/min   är antalet magnetiska poler och   är 

växelströmmens frekvens i Hz. Man kan notera att med hjälp av en frekvensändring går det 

att reglera det synkrona varvtalet och också motorns varvtal. 

Då rotorn placeras in i det roterande magnetiska flödet alstrar induktionen en spänning i dess 

ledningar som gör att ström rör sig genom dem. Nu påverkas ledningarna av en kraft och 

rotorn börjar rotera åt samma hål som flödet. På grund av friktionen inträffar det som kallas 

för eftersläpning, då rotorn inte roterar i samma hastighet som det synkrona varvtalet [8].  

Eftersläpning räknas då genom ekvation (4). 

  
    

  
        (4) 
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Där   är eftersläpning i procent    är det synkrona varvtalet i rotation/min och   är rotorns 

verkliga varvtal i rotation/min. 

 

2.3 Hjulmotorer 
 

En hjulmotor är en elektrisk motor som är integrerad i navet på ett hjul och drivs direkt 

därifrån. Ett fordon kan använda både två eller fyra hjulmotorer beroende på vilka behov 

fordonet har, där fler antal motorer ger mer kraft. Den största fördelen med hjulmotorer är det 

faktum att kraften går direkt från motorn till hjulet vilket gör att ingen kraft förloras i 

transmissionen. Beroende på tillverkaren så består en hjulmotor av många olika delar men de 

flesta har samma grundläggande princip.  

 

2.3.1 Historik 

 

Att koppla en elektrisk motor direkt till hjulen är inte en modern idé och redan etablerat av 

Ferdinand Porsche i 1887 i Wien Österrike. 

I början sysslade Porsche med elektriska och inte med inre förbränningsbaserade motorer. 

Han utvecklade sina första konceptfordon som elektriska bilar med hjulmotorer som drevs 

med batterier. 

1900 blev det en stor sensation då ”The Lehner-Porsche Mixte hybrid”, ett fordon som hade 

hjulmotorer på båda framhjulen presenterades. 

De kommande åren såldes 300 sådana bilar till välbemedlat folk världen över. 

Elektriska motorer är generellt effektivare än förbränningsmotorer som har ytterligare 

transmissionsförluster, men ändå tog oljan över och marknaden och motorindustrin gick åt det 

hållet. 

Idag börjar man upptäcka de stora fördelarna med användningen av elektriska motorer och 

med det också ett återupplivande av den lysande gamla idén om hjulmotorernas användning 

och som vi kommer att se har den stora fördelar och kommer förmodligen i framtiden att ta 

över marknaden igen. 

Idag används de i elektriska cyklar, industrin, bussar och på sista tiden även i urbana hybrida 

fordon. Flera konceptbilar som använder hjulmotorer från kända biltillverkare, som t.ex. Ford 

F-150, Mitsubishi MIEV och Peugeot BB1, har redan utvecklats [9]. 

 

2.3.2 Mekanism 

 
Hjulmotorernas mekanism fungerar enligt samma princip som står i kapitel 2.2. fast nu är det 

rotorn som sitter fast och därför snurrar statorn kring den istället. Energin överförs av 

borstarna eller elektronisk i borstlösa motorer som eliminerar en fysisk kontakt mellan de 

stationära och roterande delarna. Borstlösa motorers teknologi är dyrare, men de är effektivare 

och håller längre än motorer med borstar. 
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Elektriska motorer får deras största moment vid uppstart, som gör dem ideala för fordon som 

kräver det största momentet i början av resan. Deras högsta moment förekommer när rotorn 

börjar svänga, vilket är anledningen till att de motorerna inte kräver transmission och inte 

behöver värmas upp. 

Hjulmotorer är mest vanliga i elektriska cyklar och skotrar i olika delar av världen speciellt i 

Asien [9]. 

 

2.3.3 Fördelar och nackdelar 

 
Jämfört med de konventionella elektriskt utformade fordonen med en motor som sitter 

centralt och driver två (eller fyra) hjul m.h.a. axlar, har hjulmotorns arrangemang vissa 

fördelar och nackdelar. 

 

2.3.3.1 Drive by wire 

 

Istället för att använda transmission för att överföra kraften kopplas hjulmotorerna direkt till 

karossen och kontrolleras elektronisk var för sig, detta ger nya och avancerade möjligheter 

såsom dragkraft, moment och stabilitetskontrollering. De funktionerna kan adderas med 

mjukvara och kommer att diskuteras mer i kapitel 2.4 och 2.6 vilket leder till ett billigare 

aktivt dynamiskt säkerhetssystem [9]. 

 

2.3.3.2 Viktsparande 

 

Eliminering av mekanisk transmission i växellåda, differentialer och drivaxel ger en 

signifikant mindre vikt och produktionskostnad. Den minskar också miljöpåverkan i 

produktionen. 

I tabell 1 nedanför ser vi ett exempel som har gjorts av ”Protean Electric” för att spara vikt 

med användning av hjulmotorer i Ford F150 [10].  
 
Tabell 1: Ett exempel till ett viktsparande då man använder hjulmotorer. 

 
 Engine and transmission 362 Kg 

 Rear axel 150 Kg 

 Air intaketube 0,9 Kg 

 Fan shroud 2,7 Kg 

 Fan 3,6 Kg 

 Drive shaft 20 Kg 

 Fuel tank assembly 17 Kg 

 Fuel tank straps 1,3 Kg 

 Vopourcanister 3,2 Kg 

 Fuellines 0,9 Kg 

 Engine mount 3,6 Kg 

 Exhaust ”y” pipe and catalysts   14,5 Kg 

 Exhaust extension pipe 2,7 Kg 

 Exhaust muffler/tailpipe 
assembly 

17 Kg 

 Exhaust heat shields 1,8 Kg 

 Frame metal brackets 15 Kg 

 Miscelianeous attaching 
hardware 

1,8 Kg 

 Total 618 Kg 
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2.3.3.3 Unsprung vikt 
 

Med en unsprung vikt menas den massan som inkluderar fordonets fjädringar, hjul och andra 

komponenter som kopplas till dem som hjulaxlar, lager, hjulnav, däck och stötdämpare. 

Unsprung vikten är den största nackdelen när det gäller hjulmotordrivna fordon eftersom det 

har en dålig inverkan på stabilitet och gör att hjulen har sämre respons till underlaget.  

Det finns idag olika moderna metoder för att minska unsprung vikten i hjulmotorer, t.ex. 

genom användning av en rotor utan järnkärna, alltså att den formas som en cylinder [11]. 

I en undersökning som gjordes av Protean Electric, ett företag som utvecklar moderna 

hjulmotorer, som innehöll olika körtester för att testa olika parametrar, såsom körkomfort och 

bilstabilitet, både ifrån ett subjektivt och objektivt perspektiv, kom man fram till flera 

intressanta resultat som har att göra med unsprung vikten och som visar att förutom små och 

oviktiga skillnader kunde man inte märka en minskning av stabilitet då man ökade vikten [12]. 

Figur 7 nedan illustrerar en enkel beskrivning av unsprung vikt där det kan ses att dess massa 

ligger i mitten av hjulet till skillnad från sprung vikt. 

 

 
Figur 7: Unsprung vikt [13]. 

 

2.3.4 Ekonomi 

 

I en undersökning som utfördes 2009 i U.S.A  sökte man efter de viktigaste anledningarna till 

varför människor inte köpte en elektrisk bil. Enligt resultatet är det först och främst p.g.a. att 

bilarna är dyra, har en begränsad körsträcka och att folk inte vill ha en liten bil. Dessa tre 

anledningar motsvarar 66 % av alla medverkandes svar. Övriga anledningar såsom bl.a. 

okunskap om bilen, svårighet att ladda och säkerhetsoro var inte lika påtagliga.  

Med användning av hjulmotorer kan man minska de viktiga anledningarna som avskräcker 

folk från att köpa elbilar eftersom de ger mycket mer utrymme i bilen genom att man slipper 

hela den konventionella drivlinan och på ett sådant sett öppnas det upp plats för större 

batteriförpackningar vilket ger mer kraft. Att ta bort de komponenterna har ytterligare en stor 

ekonomisk fördel. Drivlinan är effektivare då man använder hjulmotorer och energiförlusterna 

är lägre. Detta leder då också till att körsträckan blir längre. 

Protean har utfört ett test som jämför energiförluster för en sportbil som monterades med en 

konventionell ”in - bord motor” och växellåda med samma bil som drevs direkt med 

hjulmotorer. Resultatet av detta visar att energiförlusterna minskar redan vid 10 mph för bilen 

med hjulmotorer och skillnaden ökar sedan ju mer hastigheten ökar. Vid 70mph är skillnaden 

så mycket som 50 Wh/mile.  

En annan viktig ekonomisk aspekt som gäller för fordon som använder hjulmotorer är att det 

är lätt att koppla samman motorerna till ett befintligt fordon utan att behöva konstruera en ny 

bil [10]. 
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2.4. Kontroller 

 

En kontroller är en enhet som används för att kontrollera t.ex. en motor i ett system. I 

elektriska bilar är det ett måste för att kunna kontrollera alla elektriska aspekter och 

applikationer. Det finns många olika typer av kontroller med lika många underkategorier. 

Motorkontroller kan vara automatiska, semiautomatiska eller manuella vilket beskrivs nedan. 

 

Automatiska kontroller är tillämpningen av kontrollteori för reglering av processer utan direkt 

mänsklig inblandning. I den enklaste typen av automatisk kontroll är det en stängd loop som 

mäter ett värde av en process med ett valt värde och jämför insignalens med förhållande till 

den resulterande fel signalen och ändrar värde så att processen stannar på det valda värdet 

oavsett av störningar.  

Med manuell kontroll är länken mellan reglering och mätning en människa. I ett sådant 

system finns ingen automatisk kontroll. Den här typen av system är väldigt lätta att 

implementera men nackdelen är att systemet ständigt måste övervakas av en människa. 

I semiautomatiska kontroller startar en människa en sekvens av operationer som sedan förs 

över automatiskt. T.ex. en startmotor som kräver att man trycker på en knapp för att motorn 

sedan ska starta upp automatiskt [14].  

Av dessa tre metoder är motorkontroller både automatiska och semiautomatiska i det faktum 

att kontrollern i sig är automatisk men genom att det går att ställa in parametrar och köra t.ex. 

diagnostik genom kontrollern kan det också sägas att den semiautomatisk.   

Det finns också två olika sätt att designa olika kontroller, öppen och stängd loop. Det är 

viktigt att skilja mellan dessa då de påverkar kontrollens funktion avsevärt.  

Skillnaden mellan en öppen och en stängd loop i en kontroller kan jämföras med en robot som 

man vill ska köra till en viss punkt. I en öppen loop mäts hur långt det är till punkten och 

konfigurerar ditt system. Om det sedan är smuts i ena hjulet eller om roboten åker fortare än 

beräknat finns det inget det går att göra åt saken. Om det istället används en stängd loop kan 

eventuella fel korrigeras som skulle uppstå. Då det fås en felsignal kan det användas olika 

metoder för att motverka denna genom att signalen har feedback där den hela tiden avläser 

eventuella fel och korrigerar dessa [15].   

 

2.4.1 Kontrollmetoder 

 

För att designa och att kunna använda en automatisk kontroller behöver den någon form av 

kontrollmetod. Det finns många olika metoder men för motorkontroller är det ett begränsat 

antal som används. De olika metoder som de kontroller som kommer analyseras använder 

beskrivs nedan. Att kontrollera en AC motor skiljer sig dock från att kontroller en DC motor. 

Den största skillnaden är det är mer komplext att kontrollera en AC motor främst på grund av 

olinjäritet i last – ström karakteristiken [16]. Men med hjälp av bl.a. vektor och robust kontroll 

är inte komplexiteten idag något större bekymmer. 

 

2.4.1.1 Robust kontroll 

 

Robust kontrollteori är en metod för att mäta ändringarna i prestanda i ett system där 

parametrarna ändras. Denna teknik är viktig när man ska bygga pålitliga inbyggda system. 

Målet är att ge designen utrymme för olika alternativ som är okänsliga för förändringar i 
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systemet och kan bibehålla sin stabilitet och prestanda. Dessa system är dock svåra att 

konstruera då de kräver en mängd olika färdigheter i bl.a. fysik, elektronik, mekanik och data 

för att designas och implementeras. Så en kontroller kan kallas robust om den fungerar bra 

även när parametrar ändras. Robusta kontroller används mestadels i AC motorkontroller i och 

med att det är tre faser. Då används ofta vektorkontroll och stängda loopar vilket gör att 

många parametrar ändras i systemet när de körs [17]. Av de två kontroller som styr AC 

motorer i kapitel 3.2 använder sig båda av robust kontroll.  

 

2.4.1.2 PID kontroll 

 

PID-regulator är en benämning på typer av regulatorer där en linjär kombination av 

proportionell, integrerande och deriverande verkan av ett reglerfel används för beräkning av 

en styrsignal. 

PID står för "Proportional Integral Derivative" Vilket beskriver hur ett eventuellt fel kommer 

hanteras. Alla dessa delar används för att eliminera de fel som uppstår i signalen. Den 

proportionerliga delen kommer ha effekter som reducerar stigtiden och det statiska felet men 

aldrig ta bort de helt. Den integrerande delen kan ta bort det statiska felet för en konstant 

insignal eller ett stegsvar men samtidigt göra systemet långsammare. Den deriverande delen 

kommer öka stabiliteten av systemet genom att minska överslängen och inställningstiden. 

Alla delar behövs inte användas utan det är möjligt att endast konstruera en P eller PI 

kontroller. Denna typ av kontroll är den vanligaste och den är relativt simpel i jämförelse med 

många andra kontroller. 

I motorkontrollsammanhang används ofta PID kontroller endast som komplement till ett mer 

avancerat kontrollsystem eller så tar den hand om den linjära delen av systemet. Eftersom PID 

kontroller är linjära kommer de ha problem med olinjära system. Problem för PID kontrollern 

kan också uppstå bl.a. när processen ändras något då den t.ex. värms upp eller när det blir 

stora störningar [18]. 

 

2.4.1.3 Pulse Width Modulation kontroll 

 

Pulse Width Modulation (PWM) är en typ av kraftmodulation. Det är en teknik som används 

för att koda meddelande till en pulserande signal. Även om denna modulationsteknik kan 

användas för att koda information för överföring är dess huvudsakliga användningsområde att 

kontrollera effekten som matas till elektriska enheter, speciellt till tröghetslaster såsom 

motorer. I tillägg till detta är PWM en av två huvudsakliga algoritmer som används i 

solcellsbatteriladdare. 

Medelvärdet av spänning och ström som matas till en last kontrolleras genom att växla mellan 

av och på läge väldigt snabbt på en switch som sitter mellan lasten och kontakten. Ju längre 

switchen är i "på" läge jämfört med "av" läge ju högre blir den totala effekten till lasten. 

PWM:ens switchfrekvens måste vara mycket högre än den som påverkar lasten vilket innebär 

att den resulterande vågformen som uppfattas av lasten måste vara så mjuk som möjligt. 

Normalt sett måste switchningen göras med tiotals kilohertz i en motor. 

Termen arbetscykel beskriver proportionen av "på" tid i förhållande till perioden. En låg 

arbetscykel motsvarar lite kraft eftersom kraften är i ”av” större delen av tiden. En arbetscykel 

uttrycks i procent där 100% är fullt på. Exempel på hur olika arbetscyklar kan se ut syns i 

figur 8. 
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Den största fördelen med PWM är att effektförlusterna i switchningen är väldigt låg. När 

switchen är ”av” är det i stort sett ingen ström. När den är ”på” och kraft flyttas till lasten så är 

det nästan inget spänningsfall över switchen. Så effektförlusten är i båda dessa fall nästan 

noll. PWM fungerar också bra med digitala kontroller då den lätt kan sättas till den 

arbetscykel som behövs. 

PWM är en vanlig typ av kontroll i motorkontroller speciellt i bilar då effektförlusterna är 

såpass små och den ger bra stabilitet och används även till vissa kommunikationssystem för 

att framföra information över kommunikationskanaler [19]. 

 

 
Figur 8. Olika arbetscyklar för PWM [20].  

 

2.4.1.4 Vektor kontroll 

 

Vektor kontroll (VK) är en variabel - frekvensomformarkontrollmetod där statorns ström i en 

trefas AC elmotor är definierad som två ortogonala komponenter som kan visualiseras som 

vektorer. En komponent definierar det magnetiska flödet i motorn och den andra definierar 

vridmomentet. Från den givna flöde och vridmomentreferensen från enhetens 

hastighetskontroll beräknas den motsvarande strömkomponentens referens. Vanligtvis 

används PI kontroller för att hålla de uppmätta strömkomponenterna på deras referensvärden. 

PWM:en av variabel-frekvens enheten definierar den switchande transistorn enligt statorns 

spänningsreferens som är utgången på en PI kontrollers strömkontroll. 

Då AC motorer används kan vektorkontroll göra det enklare att kontrollera den. Detta genom 

att vektorkontroller låter dig använda DC kontrollteknik till en AC motor genom att den 

imiterar en DC motor så att alla kontrollvariabler är transformerade till DC istället för AC 

genom matematiska transformationer. 

Vektor kontroll går också att använda till DC motorer. Med de inverterarsystem, kontroller 

och mjukvara som finns idag är det möjligt att implementera fördelarna av vektorkontroll som 

är bl.a. ökad effektivitet och reducerad vridmomentsrippel till ett DC motorkontrollsystem. 

En till fördel med vektorkontroll är att det inte behövs någon positionssensor då vektorerna 

själva har positioner och absolutvärden [21]. 

 

2.4.2 Elektronisk differential 
 

En elektronisk differential är en slags automotiv differential som styr, med hjälp av ett 

kontrollsystem, momentet då hjulen snurrar med olika hastighet, speciellt då fordonet svänger 

åt ena hållet eller andra. 
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Tekniken började användas mest då hybrida fordon med elektriska motorer kommit upp. 

Systemet passar bra för hjulmotorers användning p.g.a. den självständiga styrningen av varsitt 

hjul, då är det krav att momentet inte begränsas av det hjul som har lägre dragning med 

underlaget [22]. 

 

2.4.3 Elektronisk kontrollenhet 

 

En elektronisk kontrollenhet (EKE) är ett datorbaserat system som sitter i moderna fordon och 

som får data i realtid ifrån andra olika elektroniska system i bilen, processar dem och styr de 

systemen beroende på olika parametrar som förarens önskemål, vägens skick etc. [23]. 

 

2.4.4 CAN buss 

 

En "Controller Area Network bus" (CAN bus) är en fordonsbusstandard för att tillåta 

mikrokontroller och enheter att kommunicera med varandra i applikationer utan en värddator. 

Det är ett meddelandebaserat protokoll som från början var designat för automatiska 

applikationer men används nu i många andra sammanhang. 

Den moderna bilen kan ha så många som 70 EKE för olika undersystem. Vanligtvis har 

motorns kontrollenhet den största processorn. Andra används för transmission, airbags, ABS, 

batteri och uppladdningssystem i hybridbilar etc. Några av dessa är i självständiga 

undersystem, som nämns i kapitel 2.5, men det är viktigt att de även kommunicerar med 

varandra. Ett undersystem kanske måste kontrollera ett ställdon för att få information från 

sensorer. CAN standarden skapades för att göra just detta. I stort sett alla elektriska fordon 

använder sig idag av någon version av CAN bus. 

Ett exempel på ett höghastighets CAN kan ses i figur 9. Höghastighets CAN används ofta i 

bilsystem och industriella system där ena bussen går genom ena sidan av applikationen till 

den andra. 

En CAN kontroller är ofta en integrerande del på en mikrokontroll. Den både tar emot och 

skickar meddelanden. Den tar emot och lagrar bits från bussen tills ett helt meddelande är 

tillgängligt, vilket sen kan hämtas av värdprocessorn [24]. 

CAN bussar används i stort sett i alla elektriska bilar idag och är en viktig del för att de olika 

komponenterna ska kunna kommunicera med varandra på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Alla de kontroller som har analyserats använder en version av CAN bussar. Detta är också en 

nödvändighet för att olika motorkontroller skall vara funktionellt med fordonet.  

 

 
Figur 9. Schema över ett höghastighets CAN nätverk kallat ISO 11898-2 [25] . 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_control_unit
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2.4.5 Sensorer 

 

En sensor är en transducer (omvandlar en form av energi till en annan) vars främsta syfte är 

att mäta något i sin omgivning. Sensorer används överallt, i allt från värmekänsliga 

hissknappar till bränslesensorer i fordonsmotorer. Ju mer tekniken går framåt ju mindre och 

mer precisa kan man göra sensorerna och på så sätt använda de i fler applikationer.  

En bra sensor ska uppfylla följande krav: 

Den skall enbart vara känslig mot det den mäter. 

Den ska vara okänslig mot andra störningar som kan tänkas uppkomma i mätområdet. 

Den ska inte ha någon inverkan på det som mäts. 

I elbilar finns ett stort antal olika sensorer som främst används för funktionalitet och säkerhet. 

Det finns t.ex. sensorer vid batteriet som ser till att det inte blir helt urladdat eller laddar för 

fullt. Det finns också sensorer som känner av hur mycket ström och spänning som går ut till 

de drivande komponenterna som är kopplade till överspänningsskydd.  

En viktig sensor i dessa sammanhang är hall sensorn, som beskrivs nedan, p.g.a. de 

magnetiska fälten som uppstår i elmotorer. I och med detta inkluderar den funktioner av andra 

sensorer som på sätt kan tas bort ex. positionssensor och hastighetssensor [26]. 

 

2.4.5.1 Hall sensor 

 

En hall sensor är en transducer som varierar sin spänning på utsignalen i respons till ett 

magnetiskt fält. Hall sensorer används mestadels för switching, positionering, 

hastighetsmätning och för att mäta ström. I dess simplaste form fungerar sensorn som en 

analog transducer som skickar tillbaka en spänning. Med ett känt magnetfält kan avståndet 

från Hallsensorn mätas och om flera sensorer används kan den relativa positionen av 

magneten mätas. 

I många industrier används Hall sensorn tillsammans med kretsar som gör att den agerar i ett 

digitalt av/på läge och på så sätt blir som en switch. Dem används dock mest för att mäta 

hastigheten av hjul och axlar eller i ABS system i fordon. Dem används i borstlösa 

likströmselmotorer för att ta reda på positionen av den permanenta magneten [27]. I figur 10 

ses ett hjul där två magneter passerar en hall sensor. Sensorn mäter av när en magnet passerar 

framför. 

 

 
Figur 10. Exempelbild av en hallsensor [28]. 
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2.5 Extrafunktioner 
 

Då man använder hjulmotorer har flera viktiga funktioner en högre betydelse då varje motor 

kontrolleras självständigt, samma funktioner används även då en centralmotor används, men 

det är en fördel som gör det lättare att styra fordonet med anledning av säkerhet och ur 

prestandasynpunkt. Några av de viktigaste funktionerna beskrivs kortfattat nedan. 

 

2.5.1 Elektrisk stabilitetskontroll 

 

Elektrisk stabilitetskontroll (ESK) är en typ av datoriserad teknologi som förbättrar ett 

fordons stabilitet genom att detektera och hjälpa till när fordonet får sladd. När ESK 

detekterar att fordonet förlorar styrkontrollen applicerar den automatiskt bromsarna för att 

hjälpa till att styra fordonet dit föraren vill komma. Bromsningen är automatiskt applicerad på 

varje hjul individuellt så att det främre yttre hjulet motverkar överstyrning och det bakre inre 

hjulet motverkar understyrning.  

Några ESK system reducerar också motorkraften tills full kontroll uppnåtts igen. ESK 

förbättrar inte fordonets förmåga att köra i kurvor utan istället minimerar dess förlust av 

kontroll.  

ESK integrerar yaw rate kontroller i det låsningsfria bromssystemet. Yaw är en rotation runt 

den vertikala axeln alltså spinn vänster eller höger. De låsningsfria bromsarna gör att ESK kan 

bromsa varje hjul individuellt. Många ESK system integrerar också ett antispinnsystem 

(ASS). Men ESK har en annan uppgift än ABS och ASS. 

ESK systemet använder flera olika sensorer för att determinera vad föraren vill (input). Andra 

sensorer indikerar det verkliga tillståndet för fordonet (respons). Kontrollens algoritm jämför 

förarens input med fordonets respons och bestämmer om det är nödvändigt att applicera 

bromsarna och/eller reducera gasreglaget med den mängd som räknats fram genom "state 

space" (ekvationer som används för att få fram dynamiken för fordonet). 

EKS kan också få data från och ge kommandon till andra kontroller i fordonet som ett aktivt 

fjädringssystem för att öka stabiliteten och kontrollen [29]. 

 

2.5.2 Antiblockeringssystem 

 

Ett antiblockeringssystem (ABS) är ett säkerhetssystem som använder sig av olika 

komponenter (ventiler, hasighetsgivare, pumpar och kontroller) för att förhindra att hjulen 

låser sig då man bromsar, och då kan föraren fortsätta att styra bilen. Bromsarna är 

hydrauliska och bromsas av ett tryck. 

EKE systemet övervakar ständigt hjulens oavhändliga hastighet för att kontrollera 

bromssystemet. Om systemet detekterar att ett hjul snurrar snabbare en de andra lägger det på 

ett tryck i hjulet och tvärtom när det känner att något hjul snurrar långsammare släpper det 

trycket i det hjulets broms.  

Systemet kan användas av andra stabilitetskontrollsystem [30]. 
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2.5.3 Antispinnsystem 

 

Antispinnsystemet (ASS) är ett elektroniskt system som är en funktion som används av ESK 

och som förhindrar att ett eller flera hjul sladdar då man accelererar bilen på ett halkigt 

underlag. 

Systemet använder sig av samma ABS givare för att mäta en möjlig skillnad i hjulens 

hastighet. Då ett hjul som börjar tappa kontakten med marken och börjar snurra snabbare 

aktiveras systemet som använder bromsen för at sakta ner den. Det finns olika ASS som 

ytterligare kan minska kraften ifrån motorn till hjulet [31].  

 

2.5.4 Regenerativ bromsning 

 

I ett konventionellt bromssystem, när fordonen bromsar sin hastighet, slösas den kinetiska 

energin bort och omvandlas till värme. Med ett regenerativt bromsningssystem omvandlas 

istället energin till en elektronisk energi som används direkt eller som kan sparas till en senare 

användning när den krävs.  

I hybrida fordon i allmänhet sparas energin som genereras av bromsningen i batterier, 

kondensatorer eller i ett svänghjul som kan ladda energi.  

Bromsgeneratorns verkningsgrad räknas med ekvation (5): 

      
    

   
     (5) 

Där     är arbetet som går in till generatorn och      är arbetet som producerar av 

generatorn. 

Den regenerativa effekten kan då räknas med ekvation (6): 

  
         

  
     (6) 

Där   är effekten i Watt,   är fordonens massa i kg,   är fordonens hastighet i meter/sek och 

  är tiden i sekunder som fordonet bromsar. 

Det är vanligt att systemet integreras tillsammans med ett mekaniskt bromsystem p.g.a. att 

regenerativa bromssystem fungerar bäst då fordonet åker sakta och kopplas bara till de hjul 

som drivs direkt ifrån motorn. En nackdel är att systemet kräver ett stort lagringsutrymme i 

batterierna och kondensatorerna för att fungera [32].  

 

2.5.5 Speed reducer 

 

En "speed reducer" är en komponent som finns i många mekaniska, elektriska, hydrauliska 

och biologiska motorer. Den består av en serie av växlar kombinerade på ett sätt så att den 

ökar vridmomentet i en motor. I grunden ökar vridmomentet i en motor proportionerligt mot 

reduktionen av rotationer per minut. Om rotationen minskar utan att sakta ner motorn ökas 

kraften som genereras.  

Syftet med en "speed reducer" är inte bara att öka vridmomentet utan att nå det ideala 

vridmomentet för maskinen som ska användas [33].  
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2.6 Kraftelektronik 

 

Kraftelektronik infattar området inom elektronik för kontroll och omvandling av elektrisk 

energi och signaler. 

Det innefattar också viss forskning i elektronik som tar hand om design, kontroll, beräkning 

och integration av olinjära, tidsvarierande elektroniska system med snabb dynamik. 

I moderna system utförs omvandlingen eller beräkningen med halvledare och använder 

switchning som till exempel dioder, tyristorer och transistorer. I kontrast till elektroniska 

system som använder transmission och behandlar signaler och data, behandlas elektrisk energi 

betydligt mer i kraftelektronik. 

Elektriska fordon använder sig av många olika grenar av kraftelektronik då många olika 

signaler skall ta sig fram till alla delar av fordonet för att det skall fungera korrekt. DC till DC 

omvandlare används då det bl.a. gäller att kontrollera de olika spänningsnivåerna i fordonet. 

Detta eftersom fordonen innehåller en stor mängd olika komponenter som tål olika mycket 

spänning. 

Kraftelektroniska enheter kan användas som switchar eller förstärkare. En ideal switch är 

antingen öppen eller stängd och tappar ingen effekt. Den står emot spänningar och låter ingen 

ström passera, eller låter all ström passera utan spänningsfall. Halvledare som används som 

switchar är idag ganska nära ideala så den mesta av dagens kraftelektronik förlitar sig på att 

switcha av och på vilket gör systemen väldigt effektiva eftersom så lite effekt går till spillo i 

switchningen. Om man jämför med förstärkare varierar strömmen kontinuerligt enligt en 

kontrollerad ingång. Spänningen och strömmen i enheten följer en lastlinje, och effekten som 

spills inom enheten är stor i förhållande till effekten som kommer fram till lasten [34]. 

 

2.6.1 DC till DC konverterare  

 

En DC till DC konverterare är en typ av kraftomvandlare. Den används för att ändra 

medelvärdet av likspänningen från ingång till utgång genom att använda halvledare. Det finns 

”step down converters” eller (buck converters) som konverterar ner spänningen, ”step up 

converters” (boost converters) som konverterar upp spänning och ”step down/up converters” 

(buck-boostconverters) som både kan konvertera upp och ner spänningen. Dessa är icke 

isolerade, vilket betyder att DC källan är direkt kopplad till de kraftelektroniska brytarna. 

Fördelarna med en oisolerad DC/DC konverterare jämfört med en linjär regulator är 

effektiviteten, en vanlig linjär regulator har förluster på ca 50% medans en DC/DC 

konverterare har en verkningsgrad på ca 95%, den är lätt att manövrera samt är mindre och 

lättare. Men nackdelarna är att det används switchade nätdelar. Så om layouten inte är rätt 

designad eller om det blir fel vid kraftkällan kan det uppstå elektromagnetisk interferens. 

En av anledningarna till att dessa används i elektriska bilsystem är deras höga verkningsgrad 

vilket leder att konverteringen av spänning mellan batteri, kontroller och motor blir så liten 

som möjligt [35]. 

 

2.6.2 Inverterare 

 

En inverterare kan ses som en typ av enklare kontroll eller länk mellan en strömkälla och en 

elektrisk motor. Den ser till att kontrollera de olika strömmarna som kommer från strömkällan 
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till motorn men även tvärt om. Motorn i sig måste ha någon typ av elektrisk kontroll för att få 

och ge ström. Ofta finns någon typ av DC/DC konverterare i inverteraren för att kunna 

konvertera upp och ner ström så att motorn inte får för mycket eller för lite, eller generar för 

mycket eller för lite tillbaka till batteriet. Detta för att också den kontinuerliga strömmens nivå 

kan kontrolleras. Den kan även agera som en strömbrytare för att skydda respektive 

komponent vid eventuella fel. I elektriska fordon finns det ofta någon typ av kontrollenhet 

som styr inverteraren som sedan utför funktionerna för att styra motorn. På hjulmotorer kan 

det finnas en integrerad inverterare direkt i motorn så att det inte behövs kopplas till någon 

extern inverterare. Så för att kunna använda en väldigt avancerad motorkontroller måste även 

inverteraren vara så pass avancerad att den klarar att utföra dessa kommandon [36].   

 

2.7 Dynamisk kraftmodellering 

 
För att räkna olika viktiga prestanda av ett fordon, som maxhastighet, acceleration vid olika 

tidspunkter samt medelacceleration etc., måste fordonets dynamik modelleras.  

Det finns olika metoder för att utföra en dynamisk modellering. En av metoderna använder 

Lagrangian[37] mekaniken som är ett annat sätt att formulera Newtons rörelseekvationer 

genom använding av skalära variablar istället av vektorer. 

En annan vanlig metod heter Bond graf metoden, som är en grafisk representation av ett 

fysikaliskt dynamiskt system. Metoden använder energiomvandlingen i olika delar av 

systemet för att sedan kunna räkna olika prestanda[38]. 

Metoden som användes för att utförra kraft modelleringen av Precers fordon då det kopplas 

med olika motorer och som är basen till de kommande beräkningarna är den klassiska 

kinematiska kraftanalysen som använder sig av Newtons andra lag för att formulera 

rörelseekvationen.    

Vi antar i modelleringen att fordonet åker på en torr väg med en konstant friktionskoefficient 

samt att luftdensiteten är konstant. Vi bortser ifrån laterala krafter och från 

vinkelaccelerationskraften, som är en kraft som uppkommer in i de roterande delarna då de 

ökar deras rotationshastighet [35]. 

Motkrafterna som motorn måste övervinna då fordonet åker på en konstant eller ökande 

hastighet, alltså accelererar, är: 

 Dragningskraft. 

 Rullmotståndskraft. 

 Luftmotståndskraft. 

 Lutningskraft. 

 

En beskrivning av varje kraft kommer nedan. 

 

2.7.1 Dragningskraft  

 

Dragningskraften utförs av motorn och överförs till hjulet genom drivlinan och räknas enligt 

ekvation (7). 
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      (7) 

Då    är kraften i Newton,    är motorns moment i Nm och    är hjulets radie i meter. 

 

2.7.2 Rullmotståndskraft 

 

Rullmotståndskraften orsakas av hysteresiska förluster i däcket. Det fenomenet sker eftersom 

däcket är gjord av gummi som har en egenskap att sin deformationsenergi är större än 

återhämtningsenergin. Energin som förloras omvandlas då till värme. 

Kraften räknas då med ekvation (8). 

                (8) 

Där      är kraften i Newton,    är den rullmotståndskoefficienten som beror på typen av 

däck och dess tryck,   är fordonets massa i kg och   är tyngdaccelerationen i m/s². Kraften är 

ungefärligt konstant och beror inte på hastigheten. 

Rullmotståndets dimensionslösa koefficient kan räknas med ekvation (9). 

     
 

 
      (9) 

Där   är underlagets nedsjunkning i meter och   är diametern på det styva hjulet i meter. 

Vanligt värde för    ligger kring 0,015 och kan i speciellt gjorda däck nå 0,005. 

 

2.7.3 Luftmotståndskraft 

 

Luftmotståndskraften orsakas p.g.a. att fordon åker genom luften och får en friktion ifrån dess 

molekyler. Kraften beror på flera parametrar som bl.a. formen och front arean.  

Kraften räknas med ekvation (10). 

    
     

 

 
     (10) 

Där     är kraften i Newton,   är luftens densitetet i kg/meter
3 

och som brukar få värdet 1,25, 

  är frontalarean i meter
2
,   är luftmotståndskoefficientskonstanten som kan variera mellan 

0.2 till 0.3 och   är hasigheten i m/s. 

 

2.7.4 Lutningskraft 

 

Den kraften som påverkar fordonet när det åker i uppförsbacke räknas med ekvation (11). 

              (11) 

Där   är kraften i Newton, m är massan i kg,   är tyngdaccelerationen i m/s² och   är 

lutningsvinkeln i grader. 
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Figur 11 nedan illustrerar en kraftmodellering av ett fordon som åker i uppförsbacke. 

 

 

Figur 11. En kraftmodellering. 

 

2.7.5. Summan av krafterna 

 

Enligt Newtons andra lag skrivs summan av krafterna enligt ekvation (12) och (13).   

 

 På en rak väg: 

                
   

  
       

     
 

 
    (12) 

 På en lutande väg: 

                  

= 
   

  
       

     
 

 
            (13) 

 
Där   är kraften i Newtons,   är antal motorer,   är fordonets massa i kg och   är 

accelerationen i m/s
2
.  



   23 

 

3. Analys och resultat 

3.1 Motorer 

 

En teknisk jämförelse mellan fem olika tillverkare utfördes för att undersöka olika prestanda 

av deras hjulmotorer. Några av tillverkarna har ganska stort utbud av motorer och därför 

valdes bara de motorer vars effektintervall ligger kring vår applikations behov. Av de motorer 

som låg inom rätt effektintervall valdes de som ger ut det högsta toppmomentet. En del med 

bästa möjliga scenarion har lagts till. En speciell fokus har lagts på beräkningarna som visar 

acceleration och klättringsförmåga samt maxhastigheten för varje motor med avseende på 

Precer:s fordonsspecifikationer, både på rak och lutande väg. Beräkningarna gjordes med 

hänsyn till begränsningen av maxeffekten på 15KWatt. Enligt Precers önskemål valdes 

fyrhjuldrift       för att göra analysen.  

För att genomföra analysen och beräkna de matematiska sambanden som kommer i 

nedstående text användes främst programmet ”Mathematica Wolfram” som ett hjälpmedel. 

Enligt kapital 2.2 och som det ses i figur 5 har varje motor ett ungefärligt konstant 

toppmoment i början av användningen som beskrivs av ekvation (14). 

                         (14) 

Där K är det konstanta toppmomentet,   är rotationshastigheten i RPM och      är 

stegfunktionen. 

Toppmomentet kan också beskrivas med avseende på fordonets hastighet i m/s. 

                         (15) 

Det konstanta toppmomentet hålls kvar tills motorn når dess högsta effekt (eller effekten som 

den begränsats till), då sjunker momentet (approximativ) enligt sambandet:   

      
  

  
  

 

 
    (16) 

Då   är effekten i Watt,   är motorn rotationshastighet i RPM och   är fordonets hastighet i 

m/s. 

P.g.a. att Precers fordon är begränsad till 15 kW får varje motor en maxeffekt på 3,75 kW och 

ekvation (16) kan skrivas som: 

       
       

  
 

       

 
                 (17) 

Samt: 

       
      

 
 

       

 
                 (18) 

En komplett funktion av motorns moment m.a.p dess varvtal över hela intervallet beskrivs av 

ekvation (19) samt en funktion av motorns moment m.a.p fordonets hastighet över hela 

intervallet beskrivs av ekvation (20). 

                      

                
       

 
                 (19)
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                 (20)

   

Ekvation (13) som är en rörelseekvation kan också skrivas som en funktion av acceleration 

m.a.p. hastighet:  

     
  

  
 

      

   
      

     
 

  
          (21) 

Där       är ett specifikt motormoment med avseende på fordonets hastighet. 

Ekvation (14) Kan också skrivas som: 

    
  

      

   
      

     
 

  
        

    (22) 

Nu integreras båda sidorna:  

   
 

 
  

  

      

   
      

     
 

  
        

 

 
   (23) 

Lösningen till ekvationen beror på      för varje enskild motor och därför utfördes 

beräkningen inte här i texten utan direkt i ”Matematika”. För att kunna lösa     , som är 

funktionen av fordonets hastighet med avseende på tiden integrerar programet båda sidorna av 

ekvation (23), då får man tiden med avseende på hastigheten. Sedan bryts   ut för att få 

hastiget som en funktion av tiden. 

 

 Max möjliga hastighet räknades med           . 
 Max möjliga lutningsvinkel ifrån start drift då momentet är högst       : 

 

            
      

   
          (24) 

 
För att räkna fordonets medelacceleration tills det når en hastighet av 15 m/s (54 km/h)och 

tiden som det tar användes ekvationerna (25) och (26) 

      
 

  
       
  

 
    (25) 

      
  

     
     (26) 

 

Analysen som utfördes i nedstående text har gjorts med avseende på Precers lätta 

konceptfordon. I tabell 2 står de viktigaste specifikationerna för att genomföra analysen. 

Massan som har valts av företagets chef ligger på 575 Kg och består av fordonet tillsammans 

med en förare. 
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Tabell 2. Precers konceptfordons viktiga specifikationer. 

Massa- m, (Kg) 575 

    

Front Area- A, (m
2
) 2,56 

    

Luft Drags Koff´- Cd 0,3 

    

Rullmotstånds Koff´- ur 0,006 

    

Hjulradie – rh, (mm) 335 

    

Antal motorer – d 4 

 

3.1.1 Bästa scenario 

 

Bästa scenario, alltså det bästa möjliga toppmomentet som hjulen kan hantera utan att glida 

beror på den statiska friktionskraften mellan hjulen och underlaget samt fordonets massa och 

radie på hjulen, och räknas med ekvation (27). Koden i programmet som har skrivits för att 

utföra beräkningarna står i bilaga 1. Beräkningarna som visas efter det här kapitlet har utförts 

på ett liknande sätt. 

                
  

 
               (27) 

Där      är den statiska friktionskoefficienten som uppskattas till ett på en torr väg. 

Då, enligt ekvation (20), kan en funktion av motorns moment m.a.p fordonets hastighet 

skrivas som: 

                              
       

 
                        

Figur 12 visar kurvan över motorns moment med avseende på fordonets hastighet. 

Toppmomentet håller ett värde av 472 Nm tills fordonet når en hastighet av 2,65 m/s, då 

sjunker momentet enligt ekvation (18). 
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Figur 12. Moment över hastighet för bästa scenario. 

 

Figur 13 visar kurvan över fordonets acceleration med avseende på dess hastighet. När kraften 

sjunker då fordonet når en hastighet av 2,65 m/s, sjunker acceleraionen med.     
 

  
  då 

        
 

 
   

 

Figur 13. Acceleration över hastighet för bästa scenario. 

Figur 14 föreställer ett diagram över funktionen av fordonets hastighet m.a.p tiden. En 

hastighet av   
 

 
 nås efter 3,24 sekunder. 
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Figur 14. Hastighet över tid för bästa scenario. 

 

 

 Maxhastighet blir: 

   
   

          
 

 
      

  

     
 

 

 Medelacceleration upp till 15 m/s blir: 

          
 

  
 

 

 Tiden som tar för att når 15 m/s: 

            
 

 Högsta möjliga lutningsvinkel vid start: 
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3.1.2 Tillverkarnas motorer 

 

Nedstående text är en analys av fordonets prestanda då det används fem olika motorer av fem 

olika tillverkare.  

 

3.1.2.1 Printed Motor Works 

 

Printed motor works är en engelsk motortillverkare som är en expert på området hjulmotorer. 

Den motorn som har valts med avseende på vår applikation och effektbegränsningen är XR-

3211 som är en trefas permanentmagnet borstlös DC motor som visas i figur 15 och som 

passar till många olika däckstorlekar med hjälp av en speciell koppling. 

 

 

Figur 15. XR-3211 [39]. 

 

Kontroll systemet som rekommenderas av producenten är ”Sevcon Gen 4”.  

Motorns specifikationer: 

I tabell 3 står olika viktiga motorspecifikationer som fåtts av tillverkaren:  
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Tabell 3. XR-3211 Specifikationer. 

Motor typ XR-3211 

  

Peak moment (Nm) 160 

    

Arbetsområdet, moment (Nm) 60 

    

Arbetsområdet, hastighet (RPM) 750 

    

Arbetsområdet, effekt (KW)              4.7 

    

Max rekommenderade hastighet (RPM) 1040 

    

Terminal spänning (VDC)      66-114 

    

Kontinuerlig ström (Amps, RMS) 72 

    

Max ström (Amps, RMS) 350 

    

Vikt (Kg) 17 

  

Kylning Luft 

  

Verkningsgrad Ej information 

    

Diameter (mm) 360 

    

Bredd (mm) 112 

  

Antal motorer (d) 4 

 

Enligt ekvation (19) kan XR-3211:s moment som en funktion av dess rotation i RPM skrivas: 

                               
       

 
                         

      skrivs då enligt ekvation (20) som: 

                              
      

 
                        

Figur 16 visar kurvan över XR-3211:s moment med avseende på fordonets hastighet. Topp 

momentet håller ett värde av 160 Nm tills fordonet når en hastighet av 7,85 m/s, då sjunker 

momentet enligt ekvation (18). 
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Figur 16. Moment över hastighet för XR-3211. 

Figur 17 visar kurvan över fordonets acceleration med avseende på dess hastighet. När kraften 

sjunker då fordonet når en hastighet av 7,85 m/s, sjunker acceleraionen med.     
 

  
  då 

        
 

 
   

 

 

Figur 17. Acceleration över hastighet för XR-3211. 

 

figur 18 föreställer ett diagram över funktionen av fordonets hastighet m.a.p tiden. En 

hastighet av   
 

 
 nås efter 3,24 sekunder. 
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Figur 18. Hastighet över tid för XR-3211. 

 

 Maxhastighet blir: 

   
   

          
 

 
      

  

     
 

 

 Medelacceleration upp till 15 m/s räknas med ekvation (21) och blir: 

          
 

  
 

 

 Tiden som det tar för att nå 15 m/s: 

             
 

 Högsta möjliga vinkel i starten av driften: 

           

 

  



   32 

 

3.1.2.2 Elaphe 

 

Elaphe är en Slovensk tillverkare som producerar specialtillverkade moderna hjulmotorer 

tillsammans med dess kontrollsystem. Motorn som har valts kallas SMART3GEN och visas i 

figur 19. Det är en permanentmagnet synkron AC motor med en integrerad trombroms. 

 

 

Figur 19. SMART3GEN [40]. 

Kontrollsystemet som används för att driva motorerna är designade av tillverkaren. Mera 

detaljer om kontrollen står i delen om kontroller. 

Motorns specifikationer: 

I tabell 4 står olika viktiga motorspecifikationer som har fåtts av tillverkaren:  

 

Tabell 4. SMART3GEN specifikationer. 

Motor Typ SMART3GEN 

  

Peak moment (Nm) 560 

    

Max effekt (KW)              32 

    

Max rekommenderade hastighet (RPM) 1050 

    

Terminal spänning (VDC) 100/400 

    

Max ström (Amps, RMS) 140 

    

Vikt (Kg) 11,6 

    

Diameter (mm) 344 

    

Bredd (mm) 81,8 

  

Antal motorer (d) 4 

  

Verkningsgard(%) 91,5 

  

Kylning Vatten 
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Enligt ekvation (19) kan SMART3GEN:s moment som en funktion av dess rotation i RPM 

skrivas: 

                               
       

 
                         

      skrivs då enligt ekvation (20) som: 

                              
       

 
                        

 

Figur 20 visar kurvan över SMART3GEN:s moment med avseende på fordonets hastighet. 

Topp momentet håller ett värde av 560 Nm tills fordonet når en hastighet av 2,24 m/s, då 

sjunker momentet enligt ekvation (18). 

 

 

Figur 20. Moment över hastighet för SMART3GEN. 

 

Figur 21 visar kurvan över fordonets acceleration med avseende på dess hastighet. När kraften 

sjunker då fordonet når en hastighet av 2,24 m/s, sjunker acceleraionen med.     
 

  
  då 
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Figur 21. Acceleration över hastighet för SMART3GEN. 

 

figur 22 föreställer ett diagram över funktionen av fordonets hastighet m.a.p tiden. En 

hastighet av   
 

 
 nås efter 3,04 sekunder. 

 

 

Figur 22. Hastighet över tid för SMART3GEN. 
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 Maxhastighet blir: 

   
   

          
 

 
      

  

     
 

 

 Medelacceleration upp till 15 m/s räknas med ekvation (21) och blir: 

          
 

  
 

 

 Tiden som det tar för att nå 15 m/s: 

             
 

 Högsta möjliga vinkel i starten av driften: 

            
 

 Överdimensionerad och måste förmodligen kontrolleras, topp momentet är högre än det bäst möjliga momentet. 

 

3.1.2.3 Taizhou Quanshun Motor 

 

Taizhou Quanshun Motors är en kinesisk tillverkare som producerar elektriska motorer för 

olika applikationer såsom elbilar och skotrar etc. Motorn som har valts för vår applikation 

kallas 273-E och som visas i figur 23 är en BLDC permanentmagnet motor med en ytter rotor. 

 

 

Figur 23. 273-E [41]. 

Kontrollerna som rekommenderas av producenten är ” Kelly KHB 14201 eller Sevcon Gen 

4”.  

Företagets specifikationer: 

I tabell 5 nedan står olika viktiga motorspecifikationer som har fåtts av tillverkaren:  
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Tabell 5. 273-E Specifikationer. 

Motor typ 273-E 

  

Peak moment (Nm) 153 

    

Max rekommenderade hastighet (RPM) 880-1400 

    

Arbetseffekt(W) 8000 

  

Max Effekt(W) 11500 

  

Terminal spänning (VDC)      120 

    

Arbetsström 100-200 

    

Vikt (Kg) 25,5 

    

Verkningsgrad (%) 85-92 

  

Diameter (mm) Customized 

    

Bredd (mm) Customized 

  

Kylning Luft 

  

Antal motorer (d) 4 

 

 

Enligt ekvation (19) kan 273-E:s moment som en funktion av dess rotation i RPM skrivas: 

                             
       

 
                       

      skivs då enligt ekvation (20) som: 

                              
       

 
                        

 

Figur 24 visar kurvan över 273-E:s moment med avseende på fordonets hastighet. 

Toppmomentet håller ett värde av 153 Nm tills fordonet når en hastighet av 8,21 m/s, då 

sjunker momentet enligt ekvation (18). 
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Figur 24. Moment över hastighet för 273-E. 

 

Figur 25 visar kurvan över fordonets acceleration med avseende på dess hastighet. När kraften 

sjunker då fordonet når en hastighet av 8,21 m/s, sjunker acceleraionen med.     
 

  
  då 

        
 

 
   

 

 

Figur 25. Acceleration över hastighet för 273-E. 
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figur 26 föreställer ett diagram över funktionen av fordonets hastighet m.a.p tiden. En 

hastighet av   
 

 
 nås efter 5,62 sekunder. 

 

 

Figur 26. Hastighet över tid för 273-E. 

 

 Maxhastighet blir: 

   
   

          
 

 
      

  

     
 

 

 Medelacceleration upp till 15 m/s räknas med ekvation (21) och blir: 

          
 

  
 

 

 Tiden som det tar för att nå 15 m/s: 

             
 

 Högsta möjliga vinkel i starten av driften: 

            

 

3.1.2.4 TM4 

 

TM4 är en kanadensisk hjulmotortillverkare som under de senaste 30 åren utvecklat elektriska 

motorer för elbilar, bussar och lastbilar. Deras hjulmotorer kopplas på ett sätt som kallas ”off-

set” som betyder att motorn integreras på sidan av hjulet och inte in i hjulet. En fördel med en 

sådan koppling är att hjulets diameter inte har så stor betydelse och att en växellåda kan 

kopplas till för att förbättra momentet och prestandan. Den motorn som har valts kallas C-

Métisse och kan ses i figur 27. 
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Figur 27. C-Métisse [42]. 

Kontrollsystemet som används för att driva motorerna är designade av tillverkaren. Mera 

detaljer om kontrollen står i delen om kontroller. 

Företagets specifikationer: 

I tabell 6 nedan står olika viktiga motorspecifikationer som har fåtts av tillverkaren:  

Tabell 6. TM4 specifikationer. 

Motor typ C-Métisse 

  

Peak moment (Nm) 370 

    

Operationell hastighet (RPM) 0-1200 

    

Arbetseffekt(W) 13000 

  

Max Effekt(W) 40000 

  

Terminal spänning (VDC) 250 

    

Arbetsström (Amp) 45 

    

Max ström (Amp) 133 

  

Verkningsgrad (%) 94 

  

Vikt (Kg) 45 

  

Diameter (mm) 266 

    

Bredd (mm) 197 

  

Antal motorer (d) 4 
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Enligt ekvation (19) kan TM4 motorns moment som en funktion av dess rotation i RPM 

skrivas: 

                               
       

 
                         

      skrivs då enligt ekvation (20) som: 

                              
       

 
                        

Figur 28 visar kurvan över TM4 motorns moment med avseende på fordonets hastighet. 

Toppmomentet håller ett värde av 370 Nm tills fordonet når en hastighet av 3,39 m/s, då 

sjunker momentet enligt ekvation (18). 

 

 

Figur 28. Moment över hastighet för C-Métisse. 

 

Figur 29 visar kurvan över fordonets acceleration med avseende på dess hastighet. När kraften 

sjunker då fordonet når en hastighet av 8,21 m/s, sjunker acceleraionen med.     
 

  
  då 
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Figur 29. Acceleration över tid för C-Métisse. 

Figur 30 föreställer ett diagram över funktionen av fordonets hastighet m.a.p tiden. En 

hastighet av   
 

 
 nås efter 3,56 sekunder. 

 

Figur 30. Hastighet över tid för C-Métisse. 

 

 Maxhastighet blir: 
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 Medelacceleration upp till 15 m/s räknas med ekvation (21) och blir: 

          
 

  
 

 

 Tiden som det tar för att nå 15 m/s: 

                          

 

 Högsta möjliga vinkel i starten av driften: 

         

 

3.1.2.5 Yangzhou Keguang 

 

Ett kinesiskt företag som tillverkar och säljer BLDC motorer för olika applikationer. Motorn 

som har valts för vår applikation kallas KG242 och visas i figur 31 nedan. Den passar till hjul 

som har storleken 14", 15" eller 16" i diameter. 

 

 

Figur 31. KG-295 [43]. 

Den kontrollern som rekommenderas av producenten är ” Sevcon Gen 4”.  
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Företagets specifikationer: 

I tabell 7 nedan står olika viktiga motorspecifikationer som har fåtts av tillverkaren:  

 

Tabell 7. KG-295 specifikationer. 

Motor typ KG-295 

  

Peak moment (Nm) 350 

    

Arbetsområdet, hastighet (RPM) 500-1500 

    

Arbetsområdet, effekt (KW) 6-15 

    

Terminal spänning (VDC) 48-300 

    

Max ström (Amps, RMS) 200-400 

    

Vikt (Kg) 28-32 

  

Kylning Luft 

  

Verkningsgard Ej information 

    

Diameter (mm) Ej information 

    

Bredd (mm) Ej information 

  

Antal motorer (d) 4 

 

Enligt ekvation (19) kan KG-295:s moment som en funktion av dess rotation i RPM skrivas: 

                               
       

 
                          

Då skrivs       enligt ekvation (20) som: 

                             
      

 
                        

 

Figur 32 visar kurvan över KG-295:s moment med avseende på fordonets hastighet. 

Toppmomentet håller ett värde av 350 Nm tills fordonet når en hastighet av 3,58 m/s, då 

sjunker momentet enligt ekvation (18). 
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Figur 32. Moment över hastighet för KG-295. 

 

Figur 33 visar kurvan över fordonets acceleration med avseende på dess hastighet. När kraften 

sjunker då fordonet når en hastighet av 3,58 m/s, sjunker acceleraionen med.     
 

  
  då 

        
 

 
   

 

 

Figur 33. Acceleration över hastighet för KG-295. 

 

Figur 34 föreställer ett diagram över funktionen av fordonets hastighet m.a.p tiden. En 

hastighet av   
 

 
 nås efter 3,65 sekunder. 
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Figur 34. Hastighet över tid för KG-295. 

 

 

 Maxhastighet blir: 

   
   

          
 

 
      

  

     
 

 

 Medelacceleration upp till 15 m/s räknas med ekvation (21) och blir: 

          
 

  
 

 

 Tiden som det tar för att nå 15 m/s: 

             
 

 Högsta möjliga vinkel i starten av driften: 
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Sammanfattat resultat: 

Tabell 8 visar ett sammanfattat resultat av de beräkningarna som utfördes i analysen samt 

några specifikationer. Toppmoment, maxhastighet, medelacceleration, tiden som det tar att nå 

15 m/s, maxvinkel, verkningsgrad, vikt och maxeffekt för varje motor har tagits med. 

 

Tabell 8. Sammanfattat resultat. 

 Bästa 

scenarion 

XR-

3211 

(Printed 

Motor 

Works) 

SMART3GEN 

 

(Elaphe) 

273-E 

(Taizhou 

Quanshun 

Motors) 

C-

Métisse 

(TM4)     

KG-295 

 

(Yangzhou 

Keguang) 

       

Toppmoment  

 
  

    
  

 

472 

 

 

160 

 

560 

 

 

153 

 

 

370 

 

 

350 

       

Maxhastighet  

 
  

     
  

 

 

109,5 

 

109,5 

 

109,5 

 

109,5 

 

109,5 

 

109,5 

       

Medel- 

acceleration  

 
 

  
  

 

4,62 

 

2,74 

 

4,92 

 

2,66 

 

4,20 

 

4,10 

       

 

t(15)       
 

 

3,24 

 

5,46 

 

3,04 

 

5,62 

 

3,56 

 

3,65 

       

Maxvinkel för 

lutande väg 

 

83,81° 

 

19,4° 

 

83,81° 

 

18,53° 

 

51° 

 

47,29° 

       

Verkningsgrad 

    
 

--- 

 

--- 

 

91,5 

 

85-92 

 

94 

 

--- 

       

 

Vikt (Kg) 

 

--- 

 

17 

 

11,6 

 

25,5 

 

45 

 

32 

       

Maxeffekt 

(kW) 

 

--- 

 

4,7 

 

32 

 

11,5 

 

40 

 

15 

 

Enligt resultatet är det toppmomentet av varje motor som bestämmer motorns prestanda, ju 

högre moment är i början av körningen desto bättre blir prestandan, som t.ex. 

medelacceleration, tiden som det tar för att nå 15 m/s och klättringsförmåga, bättre. P.g.a. att 

maxeffekten är densamma för alla motorer blir maxhastigheten liknande och ligger kring 109 

km/h. Av de tillverkarna som gav sin information om verkningsgrad visar det att C-Métisse av 

TM4 har den högsta verkningsgraden som ligger kring 94 %. Här går det att se att Elaphe:s 

motor visar bästa prestanda i samtliga områden när det gäller acceleration och klätterförmåga. 

Detta beror på att deras motors högsta moment ligger över det högsta möjliga momentet för 

fordonet. En mer detaljerad diskussion om resultaten finns i kapitel 4.  
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3.2 Kontrollanalys 

 

För att genomföra denna del samlades information bestående av bl.a. specifikationer, 

parametrar och funktioner från tillverkarna av 4 olika motorkontroller som blivit 

rekommenderade av motortillverkarna samt en till som är bland de största i branschen. 

Det finns de företag som tillverkar sina egna hjulmotorer och kontroller vilket då leder till att 

dessa kontroller är anpassade specifikt till deras motorer medan de andra är gjorda för att 

passa till så många olika motorer som möjligt. En jämförelse har sedan gjorts mellan dessa 

kontroller samt mellan varje kontroll och varje motor för att se vilka som passar bäst 

tillsammans samt för att få fram bästa möjliga prestanda till applikationen. 

En av tillverkarna har kombinerat en inverterare i sin kontroll vilket gör den lite annorlunda 

från de andra, framförallt i förhållande till vikt.  

För att se hur kontrollerna passar till motorerna kommer egenskaper kontrolleras. Dessa 

egenskaper har valts från metoder för att välja rätt kontroller till en DC motor av Angelica 

Arango [44] och Coleman Benson [45]. Det är listat funktioner och förändringsbara parametrar 

för varje kontroller. Dessa kommer sedan att jämföras med varandra med fokus på de 

egenskaper som är viktiga för elektriska fordon enligt bl.a. ”IHS Engineering” [46] och de som 

är viktiga för Precer.  

Av de specifikationer Precer har angivit är inte en batterikälla angiven vilket gör att det enda 

som begränsar spänning och ström är kontrollerna och motorerna själva. 

Nedstående information och parametrar av kontrollerna är de som angivits av företagen 

själva. TM4 har inte gett ut deras parametrar som går att ändra av användaren då vi inte fått 

deras tillåtelse. Golden Motor har inte heller kunnat ge ut sina.   

 

3.2.1 Elaphe PCU 

 

Elaphe tillverkar sina egna hjulmotorer och kontroller vilket gör att de kan konfigurera dessa 

så att de passar ihop på bästa sätt och på så sätt öka prestandan. De är också betydligt lättare 

att ställa in vilket gör att de inte behöver lika många parametrar som går att ändra. Nackdelen 

med detta är ju att det inte går att sätta ihop deras motorer med andra kontroller vilket gör att 

deras utbud inte är lika stort som om de tillverkades för universellt bruk. Genom sin 

Propulsion Control Unit (PCU) har Elaphe ett speciellt system som gör att de kan styra upp 

till fyra motorer med en kontrollenhet. En bild av deras kontrollenhet PCU kan ses i figur 35. 

 

 

Figur 35. Bild av Elaphe:s kontrollenhet Propulsion Control Unit (PCU) [47]. 
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Funktioner för PCU [47] 

 Avancerad ”Permanent Magnet Synchronous Motor” (PMSM) kontroller 

 Kan användas ensam över en analog/digital output eller CAN buss protokoll 

 ”Four Quadrant Control”
1
 minimerar rippel i vridmomentet och vibrationer i motorn 

 Stödjer ström, hastighets och regeneration metoder 

 Stödjer olika positionssensorer 

 Stödjer 3 standard hall sensorer med 60 eller 120 graders konfiguration 

 Absolut SSI
2
 omkodare med justerbar sensorupplösning 

 Absolut sinus/cosinus omkodare med justerbart spänningsområde och flera 

omkodarpoler 

 Tändningsskydd på motor och kontroller 

 Logiska delen är galvaniskt isolerad från kraftdelen 

 Kapacitiv självurladdning efter 30 sek   

 Anpassad frekvensändring 

 Uppgraderbar och användarvänligt PC program för att ändra parametrar 

 Termisk skydd av motorn och kontrollen. Minskar motorströmmen när 

motortemperaturen når sin justerbara gräns 

 Positionsskydd av omkodare och säker avstängning av motorn 

 Skydd mot låg batterinivå med spänningsmätare. Minskar den maximala strömmen när 

batterispänningen är lägre än justerbar nivå 

 Överspänningsskydd till batteriet 

 Justerbar batteriströmsgräns 

 Hastighetstak 

 

 

 

 

 

                                                 

 

1
 ”Four Quadrant control” - Det finns 4 olika kvadranter som är baserade på vilken riktning motorn skall köras i 

och vilken metod motorn ska köras med som ses i figur 36. De olika metoderna är acceleration och bromsning av 

motorn. Två av kvadranterna representerar riktningen på vridmomentets användning i motorn och de andra två 

representerar att vridmomentet blir applicerat i motsatt körriktning från motorn. Så motorn har två kvadranter där 

energin går från elektrisk till mekanisk. Men i dem andra två så används motorn som en generator. När motorn är 

i rörelse så konverteras denna rörelse till elektrisk kraft och motorn absorberar den.  

Vissa motorer fungerar endast i den första kvadranten medan andra endast fungerar i kvadrant 1 och 3 eller 2 och 

4 etc. För att fungera i alla kvadranter måste kontrollern kunna öka och sänka elektrisk ström från motorn som 

också måste kunna köra åt båda håll [49]. 

2
 ”Synchronous Serial Interface” (SSI) - Detta är ett välanvänt seriellt gränssnitt som är en standard i industriella 

applikationer mellan kontroller och sensorer. Den har hög protokolleffektivitet och kan användas i många 

hårdvaruplattformar vilket gör den väldigt populär bland sensortillverkare [51]. 



   49 

 

 

Figur 36.”Four Quadrant control” [50]. 

 

Parametrar som går att ändra på PCU [48]: 

 

Parameter    Enhet 
 

Lägsta Batterigränsen    % 

Om ”State of Charge” (SOC) är lägre än värdet i lägsta batterigränsen kommer en ladda 

symbol visa sig på LCD skärmen. PCU:n kommer då minska DC strömmen. 

Battery max. temperature limit   °C 

Battery min. temperature limit   °C 

Battery gain    
 

  
 

DC strömmen kommer minska om batteriets temperatur är utanför området som sätts av 

batteriets maxtemperatur och batteriets mintemperatur. 

Normal/Eco mode   På/Av 
I Eco mode kommer motor och DCströmmen minskas med 30 %. 

Motor Temp. Max   °C  

Motor Temp. Gain   
 

  
 

Motor ström begränsning    A 

Om den maximala motortemperaturen är högre än värdet i ”Motor Temp. Max" kommer den 

maximala motorströmmen vara begränsad till värdet i "Motor Temp. Gain". 

Begränsning av det maximala vridmomentet  Av/På 

Figur 37 visar hur begränsningen av det maximala vridmomentet som finns tillgängligt i 

förhållande till hastigheten. 
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Figur 37. Vridmomentskartläggning av PCU[48]. 

 

En överblick över kontrollenhetens position i förhållande till fordonet samt andra 

komponenter skildras i figur 38. Detta är speciellt då det går att se att PCU kan kontrollera 

alla fyra hjulmotorer med inverterare mellan kontroller och motor. 

 

 

Figur 38. Överblick av fordonets komponenter[48]. 

 

3.2.2 Kelly Controls KHB14201  

 

Kelly Controls är ett av de ledande företagen inom motorkontrollerbranschen. De opererar i 

både Kina och USA. De har ett stort urval av både kontroller och andra komponenter inom 

området. 

 

Kellys KHB opto-isolerade BLDC motor kontroller erbjuder en effektiv, mjukgående och tyst 

kontroll för elektriska motorcyklar, gaffeltruckar, hybrida fordon, elektriska fordon, elektriska 

båtar såväl som industriella vridmoment och hastighetskontroller. Denna kontroller för 

motorer använder en högeffekt MOSFET med PWM för att uppnå en verkningsgrad på 99% i 

de flesta fall. Kraftfulla mikroprocessorer gör att det går att kontrollera BLDC motorer väldigt 

precist. Denna högeffektriva programmerbara borstlösa motorkontroller gör att användare kan 

sätta sina egna parametrar, göra tester och få diagnostikinformation snabbt och enkelt. En bild 

av deras kontrollenhet KHB14201 kan ses i figur 39. 
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Figur 39. Bild av Kelly Controlls kontrollenhet KHB14201[52]. 

 

Funktioner för KHB14201 [53] 

 Opto-isolerad
3
 teknologi för stabilitet 

 Intelligens med kraftfulla mikroprocessorer 

 "Syncron rectification" ger ultra låga dippar och snabb PWM för väldigt hög 

effektivitet. 

 Spänningsmonitorer på 3 motor faser, buss och kraftförsörjning  

 Spänningsmonitorer på spänningskällan, 12 V och 5 V 

 Strömsensorer på alla 3 motorfaser genom vektorkontroll 

 Strömloopkontroll 

 Överströmsskydd för hårdvara 

 Ställbar gräns för motor och batteriström 

 Låg EMC
4
 

 LED felkod 

 Batteriskydd: strömskydd, varning och avstängning när batterispänningen är hög eller 

låg enligt egen konfiguration   

 Termisk skydd: varning och avstängning vid höga temperaturer 

 Konfigurerbara hallsensorer, 60 eller 120 grader 

 Stödjer motorer med olika antal poler 

 Upp till 40,000 elektrisk RPM standard. Valbar höghastighet på 70,000 

ERPM(Electric RPM) och ultra hög hastighet på 100,000 ERPM  

 Stödjer tre typer av regenerativ bromsning 

 Strömmultiplicering: Tar mindre ström från batteriet och ger ut mer ström till motorn 

 Enkel installation 

 Strömmätare på utgången 

 Standard PC/Laptop för att göra programmeringen, inga specialverktyg behövs 

 Användarprogram följer med som är enkelt att använda 

 

                                                 

 

3
 Opto-isolator - Detta är en komponent som överför elektriska signaler mellan två isolerade kretsar genom att 

använda ljus. De hindrar höga spänningar från att påverka systemet som tar emot signalen [54]. 

4
 Elektromagnetsikt kompabilitet (EMC) - Detta är förmågan att fungera i en elektrisk miljö utan att skapa 

störningar [55]. 
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Parametrar som går att ändra på KBH14201 [53]: 

Parameter    Enhet 

Forward Switch    Av/På 
Om På kommer gasreglage switchen ses som en forward switch. Motorn kommer att snurra 

motsols om både gasreglage switchen och reversing switch är På. 

Foot Switch    Av/På 
Bara om Forward switch är Av kan Foot switch användas, Om Foot switch är På används den 

för att aktivera gasreglaget. 

Throttle Sensor type 
Vanligtvis en signal mellan 1-4V, kontrollern kommer att visa felsignal om signalen från 

gasreglaget är lägre än 0,5V eller högre än 4,5V.  

Throttle effective starting position   % 

Throttle effective ending position    % 

Max motor current   % 
Det är den maximala utgångsströmmen som en procent av kontrollerns nuvarande ström. 

D.v.s. en kontroller med den beräknade strömmen 400A kommer begränsa den maximala 

utgångsstömmen till 200A om den sätts till 50%. 

Max battery current   % 
Kontrollern kommer att reducera motorströmmen vid höga hastigheter för att begränsa 

batteriströmmen. Kontrollern kan ge maximal motorström vid låga hastigheter. 

Motorströmmen kan vara mycket högre än batteriströmmen vid låga hastigheter. 

Start-up Delay    Sek 
Sätter fördröjningstiden för att vänta på stabilitet. 

Hall sensor type   60/120
o
 

Det går att välja mellan 60 eller 120 grader beroende på motorns Hall sensortyp. 

Control Mode    Ex. torque, current 

Under Voltage   V 
Kontrollern kommer att begränsa strömmen vid batterispänning som är lägre än 1.1 x värdet 

och fortsätta på 1.05 x värdet. 

Over Voltage   V 
Kontrollern kommer att begränsa strömmen vid 0.95 x värdet. 

Throttle Up/Down Rate    Fast-Slow 

High Pedal disable   Av/På 
Om den är På kommer kontrollen att ge felmeddelande och inte fungera om gasreglaget får en 

effektiv utsignal vid uppstart. 

Releasing Brake High Pedal Disable  Av/På 
Om den är På kommer kontrollen att ge felmeddelande och inte fungera om gasreglaget får en 

effektiv utsignal när bromsen släpps. 

Motor Top Speed   % 
Ändrar den tillåtna topphastigheten för motorn. Detta görs genom att begränsa motorns 

spänning till en vald procent av batterispänningen. 

Motor Poles    st. 

Half Speed in reverse   Av/På 
Om den är På är den maximala backhastigheten begränsad till halva maxhastigheten framåt 

om reverse switch är stängd.  

Boost Function   Av/På 
Om den är På kommer kontrollerns maxeffekt på utgången direkt efter bromssignal vara > 4.2 

V. Eller säga att det går att koppla en boost switch mellan broms ingången och 5V för att 

aktivera den. 
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Economy Function   Av/På 
Om den är På kommer den maximala utgångsströmmen vara begränsad till hälften av den 

normala om bromssignalen > 4.2V. Eller så går det att koppla en boost switch mellan broms 

ingången och 5V för att aktivera den. 

Half Current in reverse   Av/På 
Om den är På kommer den maximala utgångsströmmen vara begränsad till halva 

backströmmen.   

Regeneration    Av/På 
Används för att återfå mekanisk energi och ladda upp den tillbaka till batteriet. Det har en 

bromsande effekt. Batteri och säkra strömvägar är ett måste medan uppladdningen är aktiv.  

Brake Switch   Av/På 
Om den är På startar regenerationen när gaspedalen släpps och bromsning börjar. 

Releasing Throttle Starts Regen  Av/På 
Om den är På startar regenerationen direkt efter det att gaspedalen släpps. 

Regen Current by Brake switch On  % 

Max Regen Current   % 

Brake Sensor Type    
Används för att variera regeneration vid olika tidpunkter. Sätts till "not used" om analog 

bromssensor inte används. Brake switch måste sättas till På för att starta regeneration sedan 

varierar regenerationen med signalen. Vanligtvis är den tillåtna spänningen mellan 1-4V. 

Kontrollen kommer skicka felmeddelande om signalspänningen är mindre än 0.5V eller större 

än 4.5V  

Brake Sensor starting point  % 

Brake sensor ending point  % 

Motor Temperature Sensor  Av/På 

Controller Stop Output Temperature  °C 

Controller Resume Output Temperature °C 

 

 

Ett referensschema för kontrollen Kelly KHB14201 kan ses i figur 40. 

 

  

Figur 40. Referensschema för KHB14201 [52]. 
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3.2.3 Sevcon Gen4 DC 

 

Sevcon är ett företag som tillverkar motorkontroller och andra komponenter för elektriska 

fordon. Sevcon har kontor i bl.a. USA, Japan och England och tillverkar själva inte motorer så 

kontrollerna de gör försöker de tillverka så att de passar så många olika typer av motorer som 

möjligt. Detta leder till att kontrollerna har en stor mängd parametrar som går att ändra för att 

användaren skall kunna anpassa kontrollern till den motor hen tänker använda.  

Sevcon Gen4 DC, som ses i figur 41, fungerar på borstlösa DC motorer men även ett stort 

antal andra motorer. Den har fördelar såsom hög kvalitet, låg kostnad, lätt vikt och den är 

relativt liten. Motorerna styrs via "Four Quadrant Control" och resulterar i direkt leverans av 

vridmoment och förbättrad felskydd av systemet. Integrerade logiska kretsar gör att 

funktionaliteten lätt kan ändras i kontrollenheten. 

 

 

Figur 41. Sevcons kontrollerenhet Gen4 DC [56]. 

 

Funktioner för Gen4 DC [57] 

 Integrerade In/Ut och logiska kretsar 

 Backkörningshastighetskontroll (Möjligt med och utan hastighetssensor) 

 Riktad vridmomentskontroll 

 Hård och mjukvaruskydd 

 Integrerad kondensator för uppladdningsfunktion 

 CAN buss kommunikation 

 Automatisk feldiagnostik vid start 

 Hastighetssensoringång för motorn 

 IP66 protection
5
 

 Temperatursensoringång för motorn 

                                                 

 

5
 IP66 protection - IP eller "Ingress Protection" är en internationell standard för att definiera en tätnings 

effektivitet i elektriska kretsar mot intrång av främmande föremål och fukt. Första siffran indikerar skyddet av 

ingången och andra skyddet mot fukt. IP66 är rankad som dammsäker och skyddar mot hårt vattentryck och 

vattenstrålar [58].    
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Parametrar som kan ändras för Gen4 DC [57]: 

Parameter    Enhet   

Battery Discharge Indicator (BDI) 
Att övervaka batteriets spänning med Gen4 DC:s Battery Discharge Indicator (BDI) ger 

föraren den procent av laddningen i batteriet som är kvar och har blivit en standard i industrin 

de senaste åren. 

Battery Cell count   st. 
Hur många battericeller som används, det är vanligtvis hälften av batteriets spänning eftersom 

cellernas spänning oftast är 2V. 

Reset Voltage   V 
Ska sättas till samma som spänningen på cellerna när batteriet nyss blivit laddat. Det 

återställer BDI till 100 %. 

Discharge Voltage   V 
Ska sättas till samma som spänningen på cellerna när batteriet är urladdat. 

Cut-out level    % 
Den nivå av cellspänning där fordonet går över till lågbatteri profil.  

Discharge rate    
   

 
 

Den takt som det kvarvarande BDI värdet laddas ur. 

Over voltage start cutback  V 
Det värde som bromskraften är linjärt reducerad till för att hindra att spänningen ökar. 

Over voltage limit   V 
Det värde som kontrollern slutar fungera korrekt. 

Under voltage start cutback  V 
Det värdet som strömmen som dras från batteriet är begränsad till för att hindra spänningsfall. 

Under voltage limit   V 
Det värde som kontrollern slutar fungera korrekt. 

Protection delay   sek 
Tiden det tar för kontrollern att ställa in sig efter det att underspänningsgränsen har nåtts. 

Source hour counter   h 

Kontrollern kan sänka fordonets prestanda och indikera för föraren när fordonet måste servas. 

Intervallet mellan varje service ställs in här.  

Service intervall   h 
Timmar mellan fordons service. 

Next service due 
Service är nödvändig när ”source hour counter” når denna tid. Kan sättas manuellt eller 

automatiskt. 

Reset function 
Används för att automatiskt återställa service timern till nästa service. 

Specificera Inching
6
 hastigheten   (0 till 25 % av fordonets 

maxhastighet) 

Detta är antingen riktad mot hastighet i hastighetsläge eller maximal hastighet i ”tourqe 

mode”. 

                                                 

 

6
 Inching - låter operatören manövrera ett fordon vid låga hastigheter mot en last. Inching kan initieras med en 

switch. En time-out används för att hindra fordonet från att fortsätta att köra om switchen fastnar eller blir 

kortsluten [57]. 
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Specificera Inching throttle   (0 till 100 %)  
Detta är riktat mot vridmoment i ”torque mode”. Detta kan inte användas i hastighetsläge. 

Specificera time-out tid    (0.1 - 5.0 sek) 

Braking directional throttle  På/Av 
Om På kan ett riktat gasreglage användas för att begära ett kör eller bromsvridmoment i 

förbindelse med de riktade switcharna. Kan endast användas i vridmomentsläge. 

Handbroms fel    På/Av 
Om På är ett handbromsfel satt när en riktning är vald samtidigt som handbromsens insignal 

är aktiv. 

Proportionell hastighetsbegränsning vid bromsning På/Av 
Om På kommer hastighetsbegränsningen vara proportionell mot gasen. 

Maxhastighetsbegränsningen är tillåten att använda. Kan endast användas i vridmomentsläge. 

Körkonsolidering    På/Av 
Normalt används bara körprofiler för att minska fordonets prestanda men om denna är På 

kommer en aktiv körprofil skriva över standardvärden. Detta tillåter fordonets prestanda att 

öka när en profil är aktiv.  

Stegändring i stryrningsvinkel   På/Av 
Om På kommer styrningens vinkel att ändras direkt med styrningsspänningen. Om Av 

kommer styrningens vinkel att vara begränsad till 90º/s vilket förhindrar snabba ändringar i 

styrningsvinkeln om styrningssensorn skulle fallera. 

Separat regenerativ bromsning från säte På/Av 
Om På är separata regenerationsinställningar aktiverade för regenerativ bromsning från 

förarsätet.  

Proportionell bromsning    På/Av 
Om på är vridmomentet vid bromsning proportionell med gasen. Gäller vid riktad bromsning. 

Riktat gasreglage    På/Av 
Om På indikerar gasens spänning riktningen och hastighetskrav. Detta gör att framåt och 

bakåtriktade switchar inte längre behövs. 

Proportionell hastighetsbegränsning   På/Av 
Om På är hastighetsbegränsningen proportionell mot gasen, annars är 

hastighetsbegränsningen satt till den maximala framåt eller bakåt hastigheten. Kan endast 

användas i vridmomentsläge. 

Kontrollern kan använda 2 eller 3 gasreglage ingångar av följande typ: 

Linjär potentiometer med området 470ohm till 10kohm. 

 

Det finns mer parametrar som går att ändra som inte kommer att förklaras ytterligare bl.a. 

Pull-in spänning, Pull-in tid, Hold-in spänning, Power steer motorhastighet, Power steer 

motor acceleration, Power steer motor deacceleration och Pump min och maxhastighet.  
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3.2.4 TM4 CO150  

 

TM4 är ett franskt företag som tillverkar elektrodynamiska system som inkluderar både 

hjulmotorer, kontroller och inverterare. Detta är en kombinerad kontroller och inverterare 

vilket gör att den skiljer sig från de andra kontrollerna. Den är skapad för att fungera med 

elektriska och hybrida fordon. 

Den nya inverteraren från TM4 är designad för elektriska och hybrida fordonsapplikationer. 

Den använder den senaste teknologin i "Insulated-Gate Bipolar Transistors (IGBT)"
*
 för att 

leverera industrins högsta specifika effekt och ström densitet.  Den är inbäddad med 

avancerade kontrollalgoritmer för optimal effektanvändning och effektivitet. Detta kompakta 

system tillåter imponerande effekt och strömvärden och är den ideala kontrollenheten för en 

elektrisk högpresterande motor. TM4 har ett liknande system som Elaphe för att kunna 

kontrollera fyra motorer med en kontrollenhet men till skillnad från Elaphe kräver systemet 

ändå en extrakontroller vid varje motor vilket just är CO150. En bild på kontrollenheten CO 

150 kan ses i figur 42. 

 

 

Figur42.TM4:s CO150 Inverterare/Kontroller [59]. 

 

 

Funktioner av CO150 [60] 

System funktioner 

 Hög Effekt och ström densitet. 

 Senaste generationen IGBT
7
 

 Hög verkningsgrad 

                                                 

 

7
 Insulated-Gate Bipolar Transistor (IGBT) - Detta är en semikonduktor främst används som en elektronisk 

switch. Den är en korsning mellan en fälteffekt och en bipolär transistor och på så sätt kombinerar deras 

egenskaper. Den används oftast när batteriet överskrider 250Vdc [61]. 
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 Multipel motorpositionssensorkompabilitet 

 Multipel motortemperatursensorkompabilitet 

 "Four Quadrant Control" 

 Använder Reflex™
8
 gate drivrutins teknologi 

 Varierbar switching frekvens 

 Tillgänglig i 750 V och 450 V versioner 

 ISO-26262
9
 Road vehicle Functional safety standard design 

 Spännings interlock loop för underhåll och operativ säkerhet 

 

Mjukvarufunktioner 

 Sinusformad fasström 

 Temperaturavkänning för systemet och alarm 

 Avancerad diagnostik kapabilitet (TM4 ODIN) 

 Kommunikationsfelsdetektion 

 CAN 2.0b kommunikations gränssnitt 

 Vridmoment och hastighetskontroll 

 Avancerade kontrollalgoritmer för optimal effektmodulsanvändning och effektivitet 

                                                 

 

8
 Reflex™ - Detta är en unik funktion om är en aktiv mekanism som använder den tillfälliga induktansen i 

IGBT:n för att kontrollera strömmen när systemet stängs av och sätts på, utan att minska spänningsförändringen. 

Den aktiveras endast när den behövs och har i stort sett ingen negativ effekt på effektiviteten eller temperaturen 

[62]. 

 
9
 ISO 26262 - Detta en funktionell säkerhetsstandard för fordon. Det är en riskbaserad säkerhets standard där 

risken för farliga operationssituationer är kvalitativt fastställda och säkerhetsåtgärder fördefinierade för att 

undvika, kontrollera eller mildra systematiska hårdvarufel som kan uppstå [63]. 
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3.2.5 Golden Motor HPC700H 

 

Golden Motor är en kinesisk kontrolltillverkare som erbjuder en stor mängd produkter i 

området personligt elektrisk transport. De tillverkar allt från motorer, kontroller och 

reservdelar. HPC700H är en motorkontroller som är speciellt designad för hög effekt och hög 

pålitlighet för att kontrollera elektriska fordon. Kontrollern använder högteknologisk teknik 

för att ge en jämn och robust kontrollupplevelse. En bild av denna kan ses i figur 43. 

Kontrollern tillverkas med högkvalitativa komponenter och material så att höljet är 

fullständigt tätad för att uppnå kraven för IP66 Protection. 

 

 

Figur 43. Golden Motor:s kontrollenhet HPC700H [64]. 

 

Funktioner av HPC700H [65] 

 Passar för BLDC motorer. 

 Låg ljudnivå, liten vridmomentsskiftning. 

 Maximal effektivitet med upp till 98 % verkningsgrad. 

 IP66 Protection. 

 23-pin vattentät kopplingsdon. 

 Regenerativ bromsning. 

 "Slopeholdning"
10

 kontroll. 

 "Cruise speed" kontroll. 

 Överhettningsskydd för motor och kontroller. 

 Programmerbar via USB för PC/Laptop. 

 Programerbar motortemperaturbegränsning. 

 DSP kontroll. 

 Stödjer CAN port.  

 

                                                 

 

10
 Slope holding kontroll – När fordonet parkerar eller startar i backe så spinner eller rullar inte fordonet [65]. 
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Enligt tillverkaren rekommenderas inte användaren själv att ändra på några parametrar i 

kontrollern utan att om de behövs kan eventuellt tillverkaren göra detta. I figur 44 ses ett 

referenschema över kontrollern. 

 

 

Figur 44. Referenschema över HPC700C [64]. 
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3.2.6 Jämförelse av kontroller 

 

För att välja en motorkontroller som passar till Precers fordon måste först en motor väljas. 

Fem olika motorer har valts ut i kapitel 3.1. Motorkontrollerna som valts ut har 

rekommenderats av motortillverkarna och en till har valts ut från en av de största tillverkarna. 

När det gäller de företagen som har utvecklat och tillverkat sina egna kontroller är det ingen 

mening att byta ut kontroller eller motor då kontrollern är byggd och specificerad för 

företagets egna motorer. De andra motorerna däremot kan användas med vilken kontroller 

som helst som passar in på specifikationerna som motorn har.  

Det finns många viktiga saker att tänka på när man ska välja rätt motorkontroller till en DC 

motor. Här har det gjorts ett urval av några specifikationer som anses viktiga enligt metoder 

av Angelica Arango [44] och Coleman Benson [45]. Det första som ska tänkas på är att välja en 

kontroller som fungerar inom det spänningsområde som motorn körs i då det är där den 

fungerar mest effektivt. Efter detta är den kontinuerliga strömmen att ta hänsyn till. 

Kontrollern måste kunna ge ut en kontinuerlig ström som är lika eller större med den som 

motorn förbrukar då motorn endast kommer använda den ström den behöver. På detta sätt 

slösar kontrollern inte någon ström. Om en kontroller väljs som klarar mindre kontinuerlig 

spänning än motorn, kommer troligtvis motorn att bränna kontrollern.  

Max eller toppström är också viktigt då en motor behöver mer ström när den måste producera 

mer vridmoment t.ex. vid start. För att vara säker är det bra om toppströmmen är minst 

dubbelt så hög som motorns kontinuerliga ström. 

Sedan kan saker som kontrollmetod och praktisk användning också vägas in. Såsom om 

kontrollern använder t.ex. VK eller PWM metoder och om den kan kontrollera 1 eller flera 

motorer samtidigt. När dessa är valda beror det på applikationen som de ska användas till. I 

detta fall är funktioner det viktigaste, även vikt spelar en roll. Pris eller batterispänning är inte 

något som kommer att tas hänsyn till då Precer inte har några begränsningar för detta. 

I tabell 9 kan det ses en jämförelse mellan kontrollerna på de viktigaste specifikationerna. 

I tabell 10-12 har varje motor jämförts med några viktiga parametrar från olika kontroller, 

dock ej TM4:s och Elaphe:s egentillverkade AC kontrollenheter då de inte skulle passa på 

BLDC motorerna, för att se vilka kontroller som passar bäst ihop med de olika motorerna. 

Efter detta kommer ändringsbara parametrar i kapitel 3.2.6.2 att skiljas för att få en mer 

detaljerad jämförelse. Då det finns väldigt många olika funktioner och parametrar har några få 

valts ut som anses vara de viktigaste för applikationen.  

 

Tabell 9. Kontrolljämförelse av viktiga parametrar. 

  PCU KBH14201 

CO150 

450V 

CO150 

750V 

Gen4 

72V 

Gen4 

48V HPC700H 

Maxström (A) 600 200 575 350 550 400 560 

Kontinuerlig ström 

(A) 400 100 350 220 170 150 200 

Vikt (Kg) 0,2 4 11 11 2 2 5.7 

Spänningsområde 

(V) 45-120 18-188 320-450 

500-

750 30-99 19-79 108-142 

Antal motorer  4 1  1(4)*  1(4)*  1  1 1 

Kontrollmetod PWM 

PWM, 

PID, VK 

Ingen 

info  

Ingen 

info  PWM PWM 

PWM, 

VK 
*(4) endast möjligt genom TM4:s VCU kontrollenhet 
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Tabell 10. Kontrolljämförelse för 273-E. 

 

Motor Kontroller 

273-E Gen4 48V* Gen4 72V* KHB14201* HPC700H 

Spänningsomr. (V) 48-144 19-79 30-99 18-188 108-142 

Ström (kont.) (A) 150 150 170 100 200 

Ström (max.) (A)   400 550 200 560 

Kontrollmetod   PWM PWM PWM,VK,PID PWM,VK 

Antal motorer   1 1 1 1 

Vikt (Kg)   2 2 4 5.7 
*Rekommenderad av motortillverkaren 

 

Tabell 11. Kontrolljämförelse för XR-3211. 

 

Motor Kontroller 

XR-3211 Gen4 48V* Gen4 72V* KHB14201 HPC700H 

Spänningsomr. (V) 66-114 19-79 30-99 18-188 108-142 

Ström (kont.) (A) 72 150 170 100 200 

Ström (max.) (A)   400 550 200 560 

Kontrollmetod   PWM PWM PWM,VK,PID PWM,VK 

Antal motorer   1 1 1 1 

Vikt (Kg)   2 2 4 5.7 
*Rekommenderad av motortillverkaren 

 

 

Tabell 12. Kontrolljämförelse för KG-295. 

 

Motor Kontroller 

KG-295 Gen4 48V* Gen4 72V* KHB14201 HPC700H 

Spänningsomr. (V) 48-300 19-79 30-99 18-188 108-142 

Ström (kont.) (A) 125 150 170 100 200 

Ström (max.) (A)   400 550 200 560 

Kontrollmetod   PWM PWM PWM,VK,PID PWM,VK 

Antal motorer   1 1 1 1 

Vikt (Kg)   2 2 4 5.7 
*Rekommenderad av motortillverkaren 

 

De parametrarna som inte skulle fungera ihop med motorn är rödmarkerade, de som är på 

gränsen är orangemarkerade. Som det kan ses i dessa tabeller är det några av kontrollerna som 

inte passar motorerna de är jämförda med. De går att använda genom att konfigurera motorns 

parametrar genom kontrollern, men detta kommer leda till prestandaförsämringar för motorn. 

Dessa kontroller kommer att överses när det skall väljas bäst kontroller till motorn eftersom 

det inte spelar någon roll vilka funktioner de har eftersom en försämring i prestanda inte är 

accepterat.  

Kontrollerna som är rekommenderade av tillverkaren kommer att vara med i jämförelsen även 

om de till synes inte passar motorn. 

Ett antal viktiga funktioner och parametrar från varje kontroller som passar motorn har valts 

ut och kommer att ställas mot varandra. PCU och CO150 kommer att vara med separat i 
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denna jämförelse, då de använder AC motorer och kontroller i hela kontroll system, endast för 

att se hur de mäter sig i funktioner och parametrar jämfört med de andra kontrollerna. TM4 

och Golden motor har inte gett ut några parametrar och kommer därför inte vara med i 

jämförelsen i avsnittet om parametrar. När det gäller kontrollmetoder så är det Kelly control 

som har övertaget då de använder samtliga metoder. Dem och Golden motor kan använda 

fördelarna av både PWM kontroll som bl.a. effektivitet och Vektorkontroll som bl.a. "Four 

squadrant control" och  reducerat vridmomentsrippel. Kelly control använder utöver detta 

också PID vilket ännu ökar fördelarna genom t.ex. reducera fel. I detta fall så är inte PID 

kontrollen lika viktig då både PWM och vektor kontroll är mer avancerade och tillför 

betydligt mer fördelar. Samtliga kontroller använder också CAN bussar i olika versioner. 

 

3.2.6.1 Funktioner 

 

Det finns många olika viktiga funktioner för motorkontroller och här har fyra stycken valts ut 

i ett försök att skildra kontrollerna.  

 Regenerativ bromsning 

Den första funktionen som valts är regenerativ bromsning. Denna funktion ses som viktig 

eftersom körsträckan på elektriska bilar är en stor anledning till att de inte köps. Regenerativ 

bromsning är ett relativt lätt sätt att få batteriet att hålla längre och på så sätt öka körsträckan 

på fordonet. Alla tre av kontrollerna stödjer detta, dock har KBH14201 en fördel eftersom den 

stödjer tre olika typer (broms, motorbroms och analog signal). 

Även PCU och CO150 stödjer regenerativ bromsning. 

  Skydd/säkerhet 

Nästa funktion är skydd och säkerhet. Säkerheten för föraren är naturligtvis viktig men även 

säkerhet för kontrollern och motorn från att sönder och då behöva bytas ut eller lagas.  

I Gen4:s fall är hård och mjukvaruskydd, automatisk feldiagnostik och IP66 skydd angivet. 

Då feldiagnostik och IP66 skydd är självklart är hård -och mjukvaruskydd lite oklart. Med 

hårdvaruskydd menas att de har en fysisk säkring på själva kontrollern vilket då skyddar mot 

kortslutning och överspänning/ström. Mjukvaruskyddet inkluderar skydd mot höga 

motortemperaturer samt över och underspänningsskydd för batteriet, motorn och kontrollern. 

På kontrollern finns en LED lampa som blinkar olika beroende på vad det är för fel, sedan kan 

användaren titta i en tabell för att detektera vad felet är. 

För KBH14201 har de angivit att de har över-ström/spänningsskydd för hårdvara, 

batteriskydd och termiskt skydd. När det gäller hårdvaruskydd har de en fysisk säkring som 

Gen4 och även de har LED lampor med en tabell kodade för felmeddelanden. Även här är 

batteriet skyddat mot över och undertemperatur samt spänning och ström. Det termiska 

skyddet skyddar mot "Current Cut Back" som ser till att övervakade parametrar inte 

överskrider en viss gräns genom att automatiskt justera kontrollerade parametrar. Skyddet 

varnar också och stänger ner vid för höga temperaturer. 

HPC kontrollern har skydd som hårdvaruskydd, IP66 klassad låda, vattentålig kopplingsdon 

och överhettningsskydd för både motor och kontroller. Hårdvaruskyddet är som i övriga fall 

en säkring. I detta fall är det till synes inte lika bra skydd som de övriga då det inte finns något 

extraskydd för batteriet.   

PCU har förutom det vanliga hårdvaruskyddet för spänning och ström även skydd för 

batteriet. Liksom KBH14201 har den också termiskt skydd. Men de har också lite extraskydd 
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såsom tändningsskydd för motor och kontroller samt feldetektion för omkodarposition och 

säker avstängning av motorn. Kontrollern har även ett internt flashminne som sparar och 

loggar eventuella fel. 

Om CO150 finns det inte lika mycket information som de andra men förutom hårdvaruskydd 

skyltar de med några olika skyddsfunktioner. Då ISO-26262 är en säkerhetsstandard, 

Reflex™ som är ett korsslutningsskydd och interlock loop för operativ säkerhet är något som 

inte de andra har. De har inte heller något extraskydd för batteriet.       

  Användarvänlighet 

Användarvänlighet är idag en viktig fråga. I detta fall behövs dock kunskap om 

motorkontroller, elektriska motorer och i viss mån batterier för att kunna ändra parametrar i 

kontrollern. Även om detta är fallet erbjuder de olika företagen olika mycket lättillgänglighet 

och kontroll över vad som går att ändra. 

HPC700H:s tillverkare Golden motor anger att de inte rekommenderar användaren själv att 

ändra några parametrar på kontrollern om användaren i fråga inte är expert på 

motorkontroller. Utan att de vill att användaren ska uppge vilka parametrar de vill ändra till 

företaget. Även då är det inte speciellt mycket som går att ändra på. Men om man kan 

och/eller vill ändra på något kan man göra det lätt genom USB ingången på sin dator. Du kan 

därifrån övervaka och ändra på de parametrar du vill. 

Sevcon:s Gen4 DC kontroller ger användaren en mångfald av kontroll. Den erbjuder förutom 

flest förändringsbara parametrar, även några speciella displayer som kan användas för att 

övervaka så många parametrar som möjligt. Även Gen4 har ett användarprogram till dator för 

att kunna ändra som man vill. Här finns även möjlighet att koppla in olika typer av sensorer 

för att använda både öppen och stängd loopkontroll beroende på användarens önskemål. 

Kelly Controls KHB14201 erbjuder en hel del konfiguration. Ett konfigureringsprogram finns 

att ladda hem på deras hemsida för användning genom en dator. Även en demo finns där att 

tillgå för att underlätta för användaren. Även om inte antalet parametrar som går att ändra på 

är lika stort som för Gen4 finns det en hel del saker att ändra på om man vill. Uppdateringar 

till programmet kommer även löpande på deras hemsida. 

Elaphes kontroller PCU gör det möjligt för användaren att övervaka många parametrar genom 

bl.a. sensorer. Däremot går det inte att ändra många parametrar. Visst är det så att när 

kontrollern är förprogrammerad för att passa just en specifik motor är det optimerat. I 

jämförelse med de andra kontrollerna som skall kunna passa så många motorer som möjligt är 

det viktigare för dem att kunna ändra parametrar för att optimeras för just den motorn. Men 

även om Elaphe också har ett användarvänligt datorprogram för att ändra och övervaka 

parametrar är det svårt att jämföra med övriga. 

I TM4:s CO150 fall gäller samma för Elaphe. Just för CO150 är det oklart hur många 

parametrar som går att ändra över huvud taget då de inte vill uppge detta. De har ett 

egentillverkat diagnostikprogram kallat ODIN men om det finns heller ingen information 

tillgänglig.   

 Extrafunktioner 

När de olika kontrollerna är baserade på samma grundprincip eftersom de ska driva samma 

typ av motor behövs det något extra för att få användaren att välja just deras produkt.  

Alla olika tillverkare sticker ut på något sätt med någon typ av extrafunktion som är unikt. 

Detta är ett försök att väga de olika funktionerna mot varandra för att se om någon har den 

fördel som kan vara viktig för att få ett övertag gentemot de andra. 
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Tillverkarna av HPC700H har satsat mer på olika typer av körkontrollmetoder såsom "cruise 

speed control" och "slope holding control". Även om dessa är bekväma för användaren att ha 

vore det nog bra att även ha något mer kontrollbaserat som sin specialegenskap. 

KHB14201 har en hel del unika egenskaper. Det har dock satsat mest på funktionalitet i den 

mening att de flesta av deras unika funktioner är funktioner som får batteriet att hålla längre, 

alltså effektivare batteritid. Så förutom att den stödjer 3 olika typer av regenerativ bromsning 

har den även en funktion som förhöjer effekten på regenerationen genom en ny ABS teknik. 

Kontrollern har också en körkontrollfunktion i en ekonomi switch som sänker den maximala 

strömmen till hälften. Detta gör att den sänker motorns maxeffekt men gör att batteriet håller 

längre. Till sist har den även en strömmultiplikator. Den tar mindre ström från batteriet och 

multiplicerar upp den för att ge ut mer ström till motorn. 

Den funktion som sticker ut mest för Gen4 DC kontrollern är dess automatiska diagnostik 

system som diagnostiserar systemet automatiskt vid uppstart för att se till att ingenting är fel. 

Detta ger en känsla av säkerhet. Kontrollern inkluderar också extra integrerade in och utportar 

med inprogrammerad kontrollfunktionalitet, vilket gör att den kan hantera ett stort område av 

funktioner och behov för olika system. Detta gör att det inte behövs extra kopplingsdon eller 

dyrlikt då extra komponenter skall läggas till, vilket gör det bekvämt för användaren och 

sparar plats. En annan speciell funktion är att kontrollern kan användas tillsammans med en 

AC motorkontroller till skillnad från de andra som endast kan kopplas ihop med andra DC 

kontroller. Detta är ju då dock bara viktigt om fordonet även har AC motorer. 

CO150 har en hel del egentillverkade specialfunktioner. Som deras ReflexTM teknologi och 

TM4 ODIN diagnostik. De har satsat mest på prestanda genom att använda senaste IGBT 

teknologi och funktioner för att ge hög effektivitet. De säger sig själva ha marknadens högsta 

effekt och strömkapacitet. Men eftersom att det är en inverterare och en kontroller har den ju 

fördelen att kunna ha vissa funktioner som inte en vanlig kontroller kan ha. Men i detta fall 

bortses detta ifrån för att kunna ha med CO150 i jämförelsen.  

PCU har inte många speciella funktioner som inte de andra kontrollerna har. Liksom Gen4 har 

den en automatisk feldiagnostik vid tändning och flest skyddsfunktioner av samtliga 

kontrollers så det får antas att de ser säkerhet som viktigast. Det inbyggda flashminnet kan ses 

som en intressant extrafunktion då det både kan lagra systemvariabler samt logga systemet. 

Men det är också den enda kontrollern som kan kontrollera 4 olika motorer samtidigt. 

 Sammanställning av funktioner 

För att sammanställa detta får man ha i åtanke vad användaren tycker är viktigast.  HPC700H 

som fokuserar på körkontroll, KHB14201 som fokuserar på effektivare batteritid, CO150 som 

fokuserar på prestanda eller Gen4 DC och PCU som fokuserar på säkerhet och funktionalitet. 

Om man hänvisar till undersökningen i kapitel 2.3.4 tycker de flesta att batteritiden, alltså 

körsträckan, är det viktigaste. Precer själva säger "säkerhet går före finesser som alltid" och 

"fordonstypen kräver nästan funktioner som effektiviserar batteritiden och förlänger 

körsträckan". Så ökad säkerhet och effektivitet får ses som likvärdigt viktiga. Med anledning 

av detta får HPC700H se sig underlägsen KHB14201 och Gen4 DC då de erbjuder mer och 

viktigare egenskaper. I den separata jämförelsen mellan PCU och CO150 kan PCU ses som 

den bästa då deras säkerhet och funktionalitet går före CO150:s prestandaökning. 

 



   66 

 

3.2.6.2 Parametrar 

 

Att kunna ändra parametrar på kontrollen är viktigt för att uppnå bästa prestanda. Eftersom 

alla olika hjulmotorer skiljer sig från varandra är det nödvändigt att kunna optimera 

kontrollern till den motor som skall användas. Här nedan har de olika kontrollernas 

förändringsbara parametrar jämförts för att se hur väl det går att ställa in dem. TM4 kunde 

inte uppge sina p.g.a. sekretess så de kommer inte att jämföras här. 

Gen4 DC har överlägset flest parametrar som går att ändra. Det finns som man kan tro många 

parametrar som har med säkerhetsnivåer att göra som över och under spänning och ström. 

Detta är ju viktigt så att motorn och kontrollern inte skadas. Även inställningar till batteriet 

går att ändra. Förutom säkerheten finns även många funktionella parametrar som en inställd 

körprofil och proportionell bromsning som gör att man kan ställa in sin kontroller specifikt för 

både motor och person. En speciell parameter är att det går att ställa in tiden till nästa gång 

servicelampan skall lysa. 

KHB14201 är inte riktigt på samma nivå som Gen4 när del gäller antalet parametrar som går 

att ändra men även här finns det många säkerhetsparametrar för både spänning och ström. 

Även parametrar för batteriet finns så här är de likvärdiga med Gen4. KHB14201 har många 

specifika parametrar såsom inställningar för att köra motorn framåt eller bakåt beroende av 

om olika switchar är på. Det finns även många inställningar för regenerativ bromsning t.ex. 

när och hur den skall starta samt hur mycket den ska regenerera. Även en ekonomifunktion 

finns som reducerar strömmen som går att använda. 

Golden Motor:s kontroller HPC700H kan det inte sägas mycket om. Det har inte gått att få tag 

på några parametrar och de säger att de inte rekommenderar någon som inte har 

expertkunskaper på motorkontroller att ändra några.    

Eftersom Elaphe tillverkar sina egna kontroller och motorer kan de optimera sina parametrar i 

förväg vilket gör det onödigt att för användaren ändra dessa eftersom de inte går att ändra till 

de bättre. Men detta gäller ju bara för motor och kontroller. Därför har de några parametrar 

som går att ändra men de hör till batteriet. Även några få motorparametrar som temperatur går 

att ändra men det kan ses som trivialt. Det kan dock tyckas att det skall gå att ändra några 

funktionsparametrar mer än "Eco mode".   

 Sammanställning av parametrar 

Oturligt nog gick det inte att jämföra alla kontroller eftersom parametrar till alla inte gick att 

få tag på. Men av de som finns tillgängliga ligger här Gen4 i överkant när det gäller att 

personifiera sin körning. De erbjuder ändringar och inställningar på alla möjliga parametrar 

och visar hur mycket det faktiskt går att ställa in motorkontroller idag. Med inställningar som 

"service intervall" och "protection delay" finns det förutom praktiska även specialiserade 

säkerhetsparametrar. KHB14201 har här, som i funktioner, mer fokus på sin effektivitet och 

ger användaren tillåtelse att försöka maximera sin motor. Här kommer även deras övertag i 

regenerativ bromsning in där en hel del parametrar kan ställas in för att göra sin körning så 

effektiv som möjligt. PCU ligger här lite bakom de övriga två. Det finns ett förvånansvärt litet 

antal parametrar att ändra på. Det kan ju ha att göra med att de själva tycker att de har ställt in 

sin kontroller så bra de går för att maximera säkerhet och effektivitet för sina egna motorer 

och batterier men det går ej att veta. Så för att sammanfatta liknar det funktionerna för Gen4 

och KHB14201 där Gen4 lägger sin fokus på funktionalitet men i detta fall också 

personifiering. Medan KHB14201 lägger mesta delen av sin fokus på effektivitet.   
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3.2.6.3 Resultat 
 

Taizhou har angivit att de rekommenderar KHB14201 och Gen4 DC för deras motor. Att 

använda KHB14201 skulle inte fungera speciellt bra då den kontinuerliga strömmen på 

motorn är större än kontrollern och maxströmmen inte är tillräckligt stor. För att se till att 

kontrollern inte brinner upp vid användning måste därför strömmen i motorn konverteras ner 

vilket skulle göra att den sjunker i prestanda. 

Istället skulle Gen4 DC eller HPC700H passa bättre. Även om spänningsområdet skiljer något 

går det att med inverterare, som dock behöver vara större, se till att den håller sig på rimlig 

nivå. Men då det ska väljas mellan HPC och Gen4 är Gen4 den bättre kontrollern av de två av 

i både funktioner och parametrar även om HPC använder ett större antal kontrollmetoder. 

Printed Motor rekommenderar Gen4 DC för att kontrollera sin motor. Men i tabell 11 kan det 

ses att den enda kontrollern som uppfyller alla specifikationskrav är KHB14201. Då 

KHB14201 och Gen4 DC är väldigt likvärdiga vad gäller funktioner och parametrar och är 

KHB14201 den kontroll som passar deras motor bäst och den som borde användas. Den kan 

också använda kontrollmetoder utöver PWM i VK och PID vilket även gör den något bättre. 

När det gäller Yangzhou:s motor har den ett väldigt stort spänningsområde som den arbetar 

inom och ingen av kontrollerna uppfyller detta. Trots detta har de rekommenderat Gen4 DC. 

Här kan KHB14201 uteslutas då även i detta fall den kontinuerliga och toppströmmen är för 

låg. Då skillnaden är så pass stor i spänningsområde mellan motor och kontroller 

rekommenderas här inte att använda någon av dessa kontroller. 

Elaphe och TM4 har med sina system fördelar då de med sina fordonskontroller kan 

kontrollera alla motorer i fordonet. Elaphe:s PCU är också den kontroller som väger betydligt 

mindre än de andra med tanke på att det endast krävs en kontroller mot de andras fyra. Men 

även om deras system erbjuder en helhetslösning beror det helt på vad användaren är ute efter 

när de ska välja både hela system och kontroller. Detta leder till att det inte i alla sammanhang 

som Elaphe och TM4 går före de andra.   
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4. Slutsats och diskussion  

 

Vår undersökning om hjulmotorer, motorkontroller och tillhörande området har visat att idag 

finns det flera företag i världen som har utvecklat olika hjulmotorer som kan kontrolleras med 

hjälp av olika kontrollmetoder och system. Hjulmotorerna som analyserades i ovanstående 

texten har olika specifikationer och är kopplade till olika kontrollsystem och därför visar olika 

prestanda. Precers fordon har en begränsad effekt, vilket gör att maxeffekten som motorerna 

kan nå inte har någon betydelse när det gäller prestandan. Den parametern som är viktigast 

när det gäller acceleration och klättringsförmåga, då man jämför olika motorer, är 

toppmomentet i början av körningen. Det maximala toppmomentet som en motor, som är 

monterad till koncept fordonet kan nå, enligt kapital 3.1.1, ligger kring 472 Nm, och därför 

måste starkare motorer begränsas.  

 

Alla tillverkarnas motorer visade förmågan att driva koncept fordonet med en tillräcklig kraft. 

Den motorn som visade bästa prestanda var SMART3GEN av Elaphe som har ett 

toppmoment som ligger kring 560 Nm och därför kan den nå till det maximala toppmomentet, 

men måste ändå kontrolleras. C-Métisse som tillhör TM4, och som har ett toppmoment kring 

370 Nm, visade också bra prestanda med bra startacceleration och klättringsförmåga. 

Båda tillverkarna har utvecklat ett avancerade driftsystem där hjulmotorerna är kopplats till 

ett datorbaserat kontrollsystem, vilket gör att motorerna kommunicerar med varandra och 

varje motor, och med det varje hjul, kontrolleras separat. Hela systemet kan integreras med 

andra viktiga elektroniska system i fordonet genom kontrollenheten, för att förbättra 

prestandan och säkerheten samt minska behovet till mekaniska komponenter.  

Printed motor works, Yangzhou, och Taizhou tillverkar bara hjulmotorer som kan, enligt 

analysen, kontrolleras med olika typer av universella kontroller. Dessa kontrollers 

inställningsmöjligheter är dock större än de av TM4 och Elaphe. Här går det också att själv 

välja vilka funktioner och parametrar man själv tycker är viktigast då olika kontroller 

fokuserar på olika saker, som att de olika tillverkarna som tagits med i rapporten alla 

fokuserar på något som gör att just de sticker ut. Även kontrollerna de har inom andra 

spänningsområden har samma fokus när det gäller egenskap och parametrar. Det går att se hur 

några av dem ger användaren möjlighet att ställa in mängder med egenskaper så att om man 

är kunnig inom området och vet vad man vill ha finns det alltså inte många gränser för hur 

mycket som kan konfigureras och ställas in.  

P.g.a. att varje motor kontrolleras med en enskild kontroller och de fyra kontrollerna får 

samma signal ifrån gasreglaget kan inte de kontrolleras separat. Så prestandan blir, när det 

gäller de funktionerna som diskuterades i kapitel 2.5, sämre än de integrerade systemen som 

har utvecklats av Elaphe och TM4. Det som gör att hjulen kan snurra med olika hastighet, 

t.ex. då fordonet svänger, är den elektroniska differentialen som sitter mellan två hjul. Men 

om inte endast effektivitet är det som man är ute efter finns det andra tillverkare att se över. 

Ytterligare, har de motorerna ett ganska lågt toppmoment i starten och därför blir fordonets 

acceleration och klättringsprestanda något sämre. Det går ändå att förbättra toppmomentet 

med en tillägg av t.ex. en växellåda. Andra viktiga prestanda parametrar, som t.ex. 

maxacceleration och topphastighet, går också att förbättra genom att minska fordonets massa, 

förbättra aerodynamiken eller använda däck med en lägre rullmotståndskoefficient. I analysen 

kom vi fram till ett teoretiskt resultat men för att få fram praktiskt korrekta resultat för olika 

system måste man utföra empiriska tester för att prova olika system. Det är viktigt också att 

nämna att i arbetet togs det ingen hänsyn till pris aspekten, som förmodligen spelar en stor roll 

i en möjlig kommande affär i framtiden.  
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Världen går framåt och många dagliga system blir mer och mer datorbaserade och ”smarta”, 

och det har blivit vanligt att styra olika tillämpningar med digitala och analoga signaler som 

tidigare styrdes mekaniskt. Därför tror vi att det också kommer att hända med den automotiva 

världen genom en utveckling av nya avancerade system som kan kommunicera genom CAN 

bussar och olika kontrollenheter med avancerade kontrollmetoder som kommer att förbättra 

prestandan. Sådana system kommer att bli mer och mer avancerade och effektivare och därför 

tror vi att de blir mer populära och tillslut, kanske, tar över fordonsmarknaden. Då det redan 

idag går att se när vi tittar på alla kontroller är hur mycket olika funktioner och 

förändringsbara parametrar det finns är det bara en tidsfråga innan användaren själv kan 

bestämma vilka funktioner de vill ha. Genom detta skulle det gå att konfigurera en kontroller, 

och på ett sätt hela fordonet, precis hur man vill ha de. 

 

Till slut tänkte vi att ge vår privata åsikt till företaget. Vi rekommenderar Precer att kraftigt 

överväga att använda denna typ av system i sitt kommande konceptfordon. Men också att 

hålla koll på marknaden då det kommer fler och mer utvecklade system och produkter hela 

tiden.  
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Bilaga 1 

 

Här kommer ett exampel av koden som har skrivits för att utföra beräkningarna som 

framfördes i arbetet. 
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