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Sammanfattning 
SEP, Splitterskyddad Enhetsplattform, är nästa generations militära fordon som utvecklas av 
BAE Systems Hägglunds AB. Företaget utvecklar idag bland annat en 6-hjulig elhybrid samt 
en 8-hjulig med mekanisk drivlina. Frågeställningen sammanfattas med frågan ”På vilka sätt 
kan el-transmissionen i en hybriddrivlina för SEP utformas samtidigt som omgivande låsta 
gränssnitt bevaras och komponentsamhörigheten med övriga konfigurationer av SEP 
maximeras?”. Syftet med detta examensarbete var att studera olika koncept för hybriddrift. 
Målet med studien var att studera hur en 8-hjulig SEP skulle kunna konstrueras som elhybrid, 
för att i slutändan ge ytterligare valmöjligheter för kunden vid konfiguration av sin 
fordonsflotta.  

Uppdragsgivaren BAE Systems Hägglunds AB efterfrågade stor komponentsamhörighet med 
de existerande drivsystemen för både 6- och 8-hjulig SEP, avseende navreduktion, 
hjulupphängning, drivaxlar och axelväxlar. Därtill efterfrågades användning av 20″ fälgar och 
att de redan utvecklade delsystem, som till exempel kylning och styrning, skulle om möjligt 
behållas. 

Efter en inledande bakgrundsstudie fortsatte arbetet med en konceptutvecklingsfas. Ett stort 
antal koncept med olika layout för drivlina genererades. Arbetet har främst innefattat val och 
placering av elmotorer och växlar, men även placering av kraftelektronik. Koncepten 
utvärderades efter en framtagen modell. Tre koncept valdes ut för vidarearbete. Dessa koncept 
konstruerades mer detaljerat, innefattande bland annat dimensioning av växlar och 
konstruktion av växelmekanismer. 

Resultatet var att två av koncepten uppfyllde kraven väl och ansågs mycket intressanta för 
fortsatt arbete. 

Ett av koncepten har en uppskattad kortare utvecklingstid jämfört med det andra, men båda 
koncepten ansågs ha stor potential att kunna utvecklas vidare och användas för fler fordon än 
8-hjulig SEP. För fortsatt arbete föreslogs att Hägglunds ska arbeta vidare med båda 
koncepten och påbörja detaljkonstruktion av växlar, motorer och andra komponenter som 
påverkas av koncepten.  
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Abstract 
SEP Modular Armoured Tactical System is the next generation of military vehicles developed 
by BAE Systems Hägglunds AB. At present time, BAE Systems Hägglunds AB are 
developing a 6-wheel electrical hybrid and a conventional 8-wheel vehicle. The question 
formulation was summarized as: “In which ways can the electrical transmission in a hybrid 
driveline for SEP be designed, when the surrounding fixed interfaces are kept and the unity of 
components within SEP is maximized?“. The purpose of this master thesis was to study a 
variety of concepts for hybrid propulsion. The aim with the study was to examine how an 
8-wheel SEP can be designed for electrical hybrid propulsion.  

BAE Systems Hägglunds AB requested a unity of components with the existing drive systems 
for SEP 6- and 8-wheel concerning hub reduction, wheel suspensions, drive shafts and axle 
gears. The developed systems for steering and cooling should be kept if possible and use of 
20″ rims was a requirement.  

The work started with a background study and was followed by a phase of concept 
development. A range of concepts for driveline layouts were compiled. The work focused on 
placement of electrical motors, gears and power electronics. The concepts were evaluated 
from a worked-out model and three of the concepts were chosen for further development. 
These concepts had their gears dimensioned and their shifting mechanisms designed. 

The result of the study showed that two of the concepts satisfied the requirements and were 
nominated for additional work, but their estimated development time differs. The two 
concepts have great potential to be used in more vehicles than SEP. Suggested future tasks 
were among others detailed design of gears, electrical motors and adjacent components.  
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NOMENKLATUR 
Lista över de beteckningar som användes i examensarbetet, samt relevanta och vanligt 
förekommande förkortningar och uttryck. 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

A Area (m2) 

B Magnetetisk fältstyrka (T) 

b Kuggbredd (mm) 

cW Koefficient för aerodynamiskt motstånd (1) 

d Diameter (mm) 

F , FL , FRo Kraft,  Luftmotstånd, Rullningsmotstånd (N) 

f Koefficient för rullmotstånd (1) 

g Tyngdacceleration på jorden yta (m/s²) 

I Ström (A) 

u, ik , im Grund-, varvtals- och momentutväxling för planetväxel (1) 

M Vridmoment (Nm) 

m Massa (kg) 

mR Differentialutväxling (1) 

P Ekvivalent lagerbelastning (N) 

Pf Strömvärmeförluster (W) 

PL, PRo Förlusteffekt till följd av luftmotstånd och rullningsmotstånd (W) 

PM Motoreffekt (W) 

Ppl Plaskförluster (W) 

R Resistans (Ω) 

v, v0 Hastighet, vindhastighet (m/s) 

ω Vinkelhastighet (1/s) 

y Doppdjup (mm) 

z Kuggantal 

η Verkningsgrad (1) 

µ Friktionskoefficient (1) 

ρ Densitet (kg/m3) 
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Förkortningar och uttryck 

4QT Komplexhybridteknik under utveckling på KTH 

AAC Active Armour Concept 

AHED Advanced Hybrid Electrical Demonstrator 

CTIS Central Tyre Inflation System  

Drivlina Samlingsnamn för de komponenter som driver ett motorfordon framåt 

Drivmotor Traction Motor från Danaher, används i SEP band 

Dropdownväxel Enstegs rakväxel med ingående och utgående axlar i olika plan 

E-Drive Hägglunds beteckning för hybriddrivlina 

GEFAS Geschuetztes Fahrzeug System 

Grundlayout Nuvarande konfiguration av SEP 8x8 

H/L-växel Förkortning för hög-/lågväxelsteg 

HSD Hybrid Synergy Drive, Toyota Prius hybriddrivlina 

Layout Den interna benämningen för fordonets systemarkitektur 

Märkeffekt Den effekt som motorn klarar att leverera vid kontinuerlig drift 

Märkmoment Det maximala moment som motorn kan leverera vid kontinuerlig drift 

Navmotor Hub Motor från Danaher, används i SEP 6x6 

Pivotsväng Centrumsväng kring egen axel 

Poltal Antal magnetiska poler i en elmotor. 

Powershift Växling under rörelse och belastning 

PSH Power Split Hybrid, Toyotas benämning på komplexhybrid 

SEP Splitterskyddad Enhetsplattform 

Shift on the move Växling under rörelse utan belastning 

Smygläge Drivning med batterier och avstängda förbränningsmotorer  

Styrmotor Steer Motor från Danaher, används i SEP band 

Wind-up Fenomen där oönskade spänningar byggs upp i drivaxlar 
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1 INTRODUKTION 
Detta kapitel beskriver bakgrunden och problemformuleringen för det utförda 
examensarbetet. I kapitlet beskrivs även syfte och avgränsningar samt arbetsmetodiken. 

1.1 Bakgrund 
BAE Systems Hägglunds AB, i fortsättningen Hägglunds, utvecklar idag framtidens 
elektriska drivsystem för militära fordon tillsammans med ledande underleverantörer. 
Projektet kallas SEP, vilket står för Splitterskyddad EnhetsPlattform. SEP innebär att kunden 
kan få hjul- och banddrivna fordon med rollmoduler, integrerade i samma fordonssystem. 
Rollmodulerna kan bytas i fält och är anpassade för olika uppdrag. Detta gör att kunden själv 
får möjlighet att konfigurera sin fordonsflotta beroende på vilket uppdrag som skall utföras.  

Hägglunds utvecklar idag en 6-hjulig SEP med integrerade hjulmotorer, samt en 8-hjulig SEP 
med konventionell mekanisk drivlina. Incitamentet till detta examensarbete uppkom av ett 
framtida behov av en 8-hjulig SEP elhybrid. 

I militära sammanhang utnyttjas hybridtekniken för att öka räckvidden på varje tank, vilket är 
en stor fördel då tillgången på bränsle ofta kan vara begränsad och dyr. Elmotorers höga 
vridmoment vid låga varvtal passar i militära applikationer där de kan utnyttjas för bättre 
prestanda hos tunga, långsamtgående fordon. Dessutom kan hybrider utnyttjas för smygläge 
förutsatt att mellanlagring av energi finns. Större valfrihet på layout hos fordonet är viktigt för 
stridsfordonstillverkarna. (Hägglunds, 2008) 

1.2 Problemformulering 
Examensarbetets frågeställning sammanfattades med frågan: ”På vilka sätt kan 
el-transmissionen i en hybriddrivlina för SEP utformas samtidigt som omgivande låsta 
gränssnitt bevaras och komponentsamhörigheten med övriga konfigurationer av SEP 
maximeras?”. Uppdragsgivaren listade krav gällande utformning och placering av 
komponenter samt på lösningar och komponenter som skulle användas. Föreslagen 
grundlayout med 8-hjulsdrivet chassi och hjulupphängning med dubbla länkarmar var 
utgångspunkt för analys.  

För att höja prestandan borde samverkan mellan elmotorerna vara möjlig. 6-hjulig SEP, kort 
SEP 6x6, konstruerades med 24″ fälgar för att få plats med navmotorerna. På 
fordonsmarknaden är 20″ mest förekommande och det är den däckdimension som är enklast 
att få tag på i operationell miljö, varför 20″ fälgar borde kunna användas enligt 
uppdragsgivare. Dessutom efterfrågades största möjliga komponentsamhörighet med 8-hjulig 
SEP, kort SEP 8x8, avseende navreduktion, hjulupphängning, drivaxlar och axelväxlar. 
Vidare skulle de utvecklade delsystemen för exempelvis kylning och styrning om möjligt 
behållas.  

Arbetet innefattade att utvärdera placering och dimensionering av elmotorer och växellådor 
med avseende på verkningsgrad och funktion. Även placering av styrelektronik, kylsystem, 
kraftöverföring och styrning beaktades. Vid dimensionering och placering av elmotorer skulle 
av praktiska och ekonomiska skäl motorerna ha lika stator och rotordiameter och helst vara 
lika stora. Kraftelektroniken skulle byggas upp av lika komponenter och moduler.  
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Den volym som definierades för arbetet var rambalken som inledningsvis mätte 388 mm x 
370 mm x 5000 mm där givna komponenter skulle rymmas.  

1.3 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka möjligheten att vidareutveckla SEP och i slutänden ge 
kunden ytterligare valmöjligheter vid konfiguration av sin fordonsflotta. En hybridlösning ger 
möjlighet till tyst drift, där energin tas från batterier under en tid. Detta kan med fördel 
användas för smygläge. Ett välutvecklat hybridalternativ har även stor potential att öka den 
totala verkningsgraden för systemet. 

Syftet med arbetet var att genomföra en studie, som behandlade alla de idéer angående 
hybriddrift för SEP 8x8, som skulle resultera med ett fåtal återstående konceptförslag. 
Projektet inriktades på att arbeta igenom alla förslag genom beräkningar och antaganden.  

1.4 Avgränsningar 
Arbetet med en konceptstudie innebar att lägga arbetet på rätt nivå och inte gå för djupt inom 
specifika områden. Det som ansågs vara detaljkonstruktion avgränsades från arbetet.  
Följande områden avgränsades från detta arbete: 
• Dimensionering av lager. 
• Beräkning av förluster hos lager och tätningar. 
• Konstruktion av kylsystem och smörjsystem för elmotorer och växlar. 
• Beräkning av förluster vid smörjning och kylning. 
• Reglering av elmotorer. 
• Navreduktionsväxel med pivotfunktion betraktades existera. 
• Förbränningsmotor med tillhörande generator. 
• Gränssnitt såsom kopplingsflänsar, fästpunkter och kontakter. 
• Dimensionering och konstruktion av fasta förband. Endast funktion beaktades. 
• Fullständig detaljkonstruktion av växlingskomponenter.  

1.5 Metod 
Konceptstudien genomfördes i samarbete med delar av Hägglunds projektgrupp för SEP 
under sommaren och hösten 2008. Arbetet skedde i två faser. Steg ett var konceptgenerering 
och en systematisk utvärdering av koncepten. Steg två var vidarearbete med ett antal valda 
koncept.  

De olika konceptförslagen modellerades i Catia (2008) och las in i befintliga modeller med 
ram och drivlina. Konceptutvärderingen skedde med god förankring hos företaget. 

Koncept som valdes för vidarearbete undersöktes noggrannare avseende storlek och funktion 
samt dimensionerades till viss del. Hur väl koncepten fungerade med övriga komponenter 
undersöktes också.  

Kontakt med handledare på skolan skedde främst per e-post men även genom regelbundna 
besök för avstämning. Handledarna på Hägglunds hölls informerade genom presentationer 
och möten i Örnsköldsvik med jämna mellanrum, samt via telefon- och e-postkontakt.  
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Arbetet fokuserades på att ta fram lösningar ur ett systemperspektiv. Detaljkonstruktioner av 
komponenter som till exempel motorfästen behandlades inte. Övergripande beräkningar 
rörande dimensionering av elmotorerna gjordes.  

Rapporten koncentrerades kring SEP 8x8, men i vissa fall belystes även skillnaden mellan 
SEP 6x6 och SEP 8x8. 
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2 REFERENSRAM 
Detta kapitel behandlar relevant tillgänglig kunskap för arbetet. I kapitlet förklaras 
exempelvis hybriddrift och existerande lösningar. Även teori kring förluster och ingående 
komponenter presenteras.  

2.1 SEP 
SEP är nästa generations stridsfordon från BAE Systems Hägglunds. Det modulbaserade 
fordonet finns i tre grundutföranden och kan anpassas för en rad olika uppdragsroller. 
Grundutföranden är 6x6 (6-hjulsdrift), 8x8 (8-hjulsdrift) samt band. Rollmodulerna är 
anpassade för att snabbt kunna bytas ut. Det innebär att det går att få stor kapacitet även i en 
liten fordonsflotta. Figur 1 visar exempel på olika roller för SEP. 

 

Figur 1. SEP i de tre grundutförandena och ett antal rollmoduler. (Hägglunds, 2008) 

SEP är i första hand ett skyddande transportfordon och inget stridande fordon. För att skydda 
sig mot överfall och minor är möjligheten att ta sig fram i obanad terräng viktig. Genom att 
ständigt välja nya vägar blir det svårt för fienden att förutspå var fordonen kommer åka nästa 
gång. I Afghanistan har denna taktik använts med gott resultat med Hägglunds BvS10.  

SEP 8x8 väger 25 ton fullastad och har topphastigheten 110km/h. I terräng klarar fordonet 
lutningar på 30° och momentant upp till 45°. Vidare klarar fordonet att göra en pivotsväng, 
svänga runt sin egen axel. Det är SEP idag ensam i världen om att klara som hjulfordon. 
Fordonet går att transportera i ett Herculesplan och har gashydraulisk fjärdring. SEP 8x8 E-
Drive ska ha samma eller bättre prestanda.  

Fordonet är splitterskyddat, vilket innebär personskydd mot minor och lättare stridsmedel. 
Som tillval går det att få SEP med AAC, aktivt pansar, som ger ökat skydd mot mindre 
handburna raketgevär. Figur 2 visar mekaniskt drivna SEP 8x8 med aktivt pansar och 
vapensystemet Bofors Lemur med tung kulspruta, (BAE Systems Bofors, 2008).  

 

Grundutföranden 

Rollmoduler 
som kan bytas 
beroende på 
behov 
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Figur 2. Mekaniskt drivna SEP 8x8 med aktivt pansar och Lemur. (Hägglunds, 2008) 

Andra generationens prototyper utvecklas och under 2012 planeras serietillverkning starta. 
SEP 8x8 E-drive ska bland annat med underlag från denna studie färdigutvecklas och 
utvecklingen bör komma ikapp SEP 6x6 innan produktionen inleds då mycket förarbete redan 
gjorts. (Hägglunds, 2008) 

2.2 Hybriddrift 
Ett hybridfordon är försett med mer än en typ av energiomvandlare och energilagringssystem. 
Fordonet framdrivs av olika drivmedel och kan under gång skifta mellan dessa. Det kan 
antingen röra sig om bränslehybrider, som drivs av olika bränslen eller om elhybrider, där 
delar av drivningen sker elektriskt.  

Att användningen av fossila bränslen inte är hållbart i längden är en erkänd vetskap. Trots 
detta har användningen av dessa aldrig varit högre. Att oljan kommer ta slut är ett faktum och 
utvecklingen inom fordonsindustrin går sakta mot lägre utsläpp och lägre förbrukning 
samtidigt som fordonstillverkare fortsatt undersöker alternativa bränslen som drivkälla. (EIA, 
2008)  

Ett första steg mot lägre förbrukning kan vara att optimera verkningsgraden i 
förbränningsmotorn genom att välja de optimala driftspunkterna. Detta tillämpas i dagens 
elhybridbilar. För att kunna ta tillvara på effekten finns en energibuffert i anslutning till 
förbränningsmotorn, oftast i form av batterier. Genom att kombinera en förbränningsmotor 
som arbetar optimalt med en elmotor går det att få en högre verkningsgrad för systemet än när 
förbränningsmotorn själv arbetar med varierande verkningsgrad. Förutom lägre 
bränsleförbrukning blir både utsläppen och ljudnivån lägre. 

En hybriddrivlina skiljer sig från den konventionella drivlinan med fler ingående 
komponenter och steg. De många omvandlingsstegen är största orsaken till förluster i en 
hybriddrivlina. Olika hybridlösningar förklaras i följande avsnitt. 

Något som möjliggörs med en hybriddrivlina är regenerativ bromsning då en stor del av 
rörelseenergin går att omvandla till elektrisk energi, som senare kan användas för att åter 
accelerera fordonet efter inbromsning. Detta kan med fördel utnyttjas i stadstrafik eller 
körning i terräng som båda kräver varierande hastigheter. 

Det finns i stort tre olika typer av hybridlösningar; serie-, parallell- eller komplexhybrider. 
Benämningen komplexhybrid betecknar en kombination av serie- och parallellhybrid. 
(Alaküla, 2006) 
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2.2.1 Seriehybrid 
Seriehybriden saknar, till skillnad från en konventionell drivlina, mekanisk sammankoppling 
mellan förbränningsmotor och hjul, se Figur 3. En generator omvandlar förbränningsmotorns 
mekaniska effekt till elektrisk effekt. Den överförs sedan till en elmotor som är kopplad till 
hjulen och driver fordonet framåt. En seriehybrid kan med fördel använda mellanlagring i 
form av batterier, men fungerar även utan batterier. Med batterier går det att endast ta effekt 
från batterierna med förbränningsmotorn avstängd under en viss tid, samt att ta tillvara på 
rörelseenergin vid inbromsning. ”Serie” i seriehybrid syftar på att energiomvandlingarna är 
seriekopplade. Med batterier kan elmotorerna förses med högre effekt än vad 
förbränningsmotorn kan ge under en begränsad tid. 

 

Figur 3. Principiell layout för en seriehybrid. 

Fördelar med seriehybriden är att det går att placera förbränningsmotorn och den 
framdrivande motorn separat, för att exempelvis fördela vikten optimalt eller av 
utrymmespraktiska skäl. Andra fördelar är att förbränningsmotorn alltid kan gå på 
fördelaktiga varvtal och i de fall två eller fler förbränningsmotorer används kan driften 
optimeras genom att variera antal aktiva motorer. De drivande elmotorerna kan även användas 
som generatorer för regenerativ bromsning. (Alaküla, 2006) 

Seriehybridens nackdelar är de många effektomvandlingsstegen i drivlinan. Vid varje 
omvandling sker förluster och dessa omvandlingar gör att seriehybriden ur ett 
bränsleekonomiskt perspektiv inte är den bästa lösningen. En seriehybrid utan ett 
mellanlagringssteg har generellt högre bränsleförbrukning än med ett batteri. 
Energiomvandlingarna står för förluster uppåt 30 %. Det bör samtidigt belysas att även rent 
mekaniska drivlinor för många hjulfordon kan ha motsvarande förluster vid vissa driftsfall. 
(Dietsche och Klingebiel, 2007) 

En förbränningsmotor arbetar optimalt inom ett specifikt varvtal- och momentområde 
beroende på motortyp. Om elmotorn kräver varierande effekt från generatorn kan varvtal och 
moment hos förbränningsmotorn tvingas utanför det optimala. I dessa fall blir då 
bränsleekonomin något sämre. (Alaküla, 2006) 

2.2.2 Parallellhybrid 
Parallellhybriden, se Figur 4, har förbränningsmotorn mekaniskt kopplad till hjulen via en 
konventionell koppling och växellåda, samtidigt som en elmotor är inkopplad på drivlinan.  
Elmotorn kan antingen ta effekt från förbränningsmotorn för att ladda batterierna eller ge 
effekt till drivlinan från batterierna. ”Parallell” avser att både förbränningsmotorn och 
elmotorn kan överföra effekt till utgående axel.  
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Figur 4. Principiell layout för en parallellhybrid. 

Parallellhybridens främsta fördel är att den inte behöver göra alla energiomvandlingar som en 
seriehybrid måste göra, utan effekten från förbränningsmotorn kan gå direkt ut till hjulen. 
Vidare är motorerna additiva eftersom de hjälps åt och de kan då vara individuellt mindre med 
oförändrad sammanlagd prestanda. En ofrånkomlig nackdel är att det måste finnas en 
mekanisk koppling mellan förbränningsmotor och hjul.  

En parallellhybrid kan köras i tre lägen. Den kan köras med enbart förbränningsmotor, endast 
med elmotor eller som en kombination av de båda. För att få ut full effekt från drivlinan krävs 
att både förbränningsmotorn och elmotorn arbetar och kravet för detta är att det finns energi i 
batteriet. En parallellhybrid kräver ett mellanlagringssteg till skillnad mot seriehybriden, även 
om steget inte alltid behöver utnyttjas. (Alaküla, 2006) 

2.2.3 Komplexhybrid 
Det går även att kombinera seriehybriden med parallellhybriden och därmed få båda 
teknikernas fördelar. Detta benämns komplexhybrid, se Figur 5, och tekniken används bland 
annat i Toyota Prius (Se avsnitt 2.5.3, Toyota Prius). Toyota benämner tekniken PSH – Power 
Split Hybrid som antyder på att kraften delas upp. 

 

Figur 5. Principiell layout för en komplexhybrid. 

Centralt för denna hybrid är användandet av en planetväxel som sammankopplar två 
elmotorer och en förbränningsmotor. Förbränningsmotorn är kopplad till planetväxelns 
planetbäraraxel och de två elmotorerna är kopplade till solhjulet respektive ringhjulet i 
planetväxeln. Från ringhjulet går kraften oftast via en differential ut till hjulen. Tekniken 
medför även en steglös elektrisk växel.  

Genom att använda elmotorn kopplad till solhjulet både som motor och generator kan 
förbränningsmotorn hela tiden arbeta vid optimala driftspunkter och därmed få bäst 
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bränsleekonomi. Oberoende av fordonets hastighet vid lägre hastighet går det både att plocka 
ut och tillföra energi via elmotorerna. Den steglösa växlingen åstadkoms genom att variera 
hastigheten på solhjul och planetbäraraxeln i förhållande till varandra och till ringhjulet. 
Nackdelar är att komplexhybriden kräver batterier för att fungera och att den alltid har en 
mekanisk drivlina. (Alaküla, 2006) 

En variant på komplexhybrid som utvecklas på KTH benämns 4QT och bygger på att de båda 
elmotorerna i exemplet ovan har kopplats samman och ersatt planetväxeln. Istället agerar ena 
motorn solhjul medan den andra fungerar som planetbärare och då både är stator för solhjulet 
och rotor i nästa steg. Detta innebär att en liknande funktion som i PSH kan åstadkommas 
utan behov av mekanisk kontakt i växeln. (Department of Electrical Engineering, 2004) 

2.3 Komponenter 
I detta avsnitt presenteras ett urval av de komponenter som ingår i projektets utvecklade 
koncept, se avsnitt 3. Avsnittet syftar i huvudsak på att fördjupa kunskaperna om 
komponenternas funktion. 

2.3.1 Elmotorer 
Elektriska motorer finns i ett stort antal utföranden med olika tekniska lösningar. Detta ger 
motorer olika egenskaper som gör dem passande för olika ändamål. Det kan till exempel 
handla om låga tillverkningskostnader, enkel reglering eller krav på hög effekt i kompakt 
volym.  

Även om motorer skiljer sig tekniskt är principen för energiomvandlingen liknande. Rörelsen 
i en elmotor kan beskrivas genom att betrakta en elektrisk ledare i ett magnetfält, se Figur 6. 
Rotorn utsätts för en kraft på grund av magnetfältet, som ger upphov till ett vridmoment. Med 
ökad diameter på rotorn lämnar motorn ett högre vridmoment. Ledaren i rotorn utsätts för en 
kraft F som beror av magnetfältets styrka, B, strömmen i ledaren, I, samt längden på ledaren 
som utsätts för magnetfältet, L, enligt (1). 

  (1) 

 
 

Figur 6. Ledare i magnetfält.  

Motorns effekt, PM, mäts på utgående axel och bestäms enligt (2). 

  (2)  

där M är vridmomentet och ω är vinkelhastigheten. Två motorer med samma effekt kan 
således ha stora skillnader, där den ena har ett högt varvtal medan den andra har ett högt 
moment.  

Den elektriska effekten är summan av den mekaniska effekten på axeln och förlusteffekterna. 
Förluster uppstår i en elmotor på tre sätt; strömvärmeförluster i ledningar, friktionsförluster 
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och järnförluster. Strömvärmeförluster, Pf, beror av att ledarna alstrar värme på grund av 
resistans, R. Denna är proportionell mot strömmen, I, i kvadrat enligt (3).  

  (3) 

Friktionsförlusterna uppstår i lager och packningar och är relativt låga. Järnförluster beror av 
virvelströmsförluster och hysteresförluster. Båda dessa ökar med varvtalet. 
Hysteresförlusterna beror av plötsliga ändringar av magnetfältet i järnkärnorna.  

För att skapa kompakta högpresterande motorer är det viktigt att kunna ta hand om dessa 
förlusteffekter för att undvika att motorn överhettas. Överhettning är det som begränsar 
motorns effekt och med effektiv kylning kan bättre prestanda uppnås. Vid kontinuerlig drift 
kyls all förlusteffekt bort.  Märkeffekt anges i produktdata och innebär gränsen för effekt vid 
kontinuerlig drift. Även märkmoment och märkvarvtal brukar specificeras. Märkmoment är 
det högsta moment som motorn klarar att ge kontinuerligt. Märkvarvtal anger det varvtal vid 
vilket momentet börjar avta vid märkeffekt. (Department of Electrical Engineering, 2004) 

Figur 7 visar märkmoment och maxmoment som funktion av varvtalet för en motor med 
märkeffekt 80kW och maxeffekt 200kW 
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Figur 7. Momentkurvor för en elmotor. 

2.3.1.1 Likströmsmotorn  
Främsta fördelen med en likströmsmotor ligger i dess lätthet att reglera. Statorn, det vill säga 
den fasta delen av motorn, består av permanentmagneter med polerna i växlande ordning. 
Rotorn, som är den roterande delen av motorn, består till största delen av lindningar som är 
indelade i grupper. Den elektriska överföringen till rotorn sker via en kommutator. I en 
kommutator byter strömmen riktning vid rotation för att de magnetiska krafterna alltid ska 
verka åt samma håll, se Figur 8. Genom uppdelningen av lindningarna i många grupper fås en 
jämnare gång hos motorn.  
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Figur 8. Kommutatorkontakten vänder strömriktningen 

Likströmsmotorn regleras genom att variera spänningen. Med minskad spänning sjunker det 
maximala vridmomentet proportionellt. Detta innebär att det går att reglera motorn att arbeta 
inom hela området under maxgränsen. Motorn är ekonomiskt fördelaktig att tillverka och 
används därför för en rad ändamål. 

Likströmsmotorns volym är ofta stor i förhållande till motoreffekten. Verkningsgraden är 
relativt låg och behovet av kommutator innebär ett ökat servicebehov. Ett problem med 
likströmsmotorn är att värmeutvecklingen sker i rotorn, vilket gör motorn svår att kyla. Som 
framdrivningsmotor till det aktuella ändamålet är en likströmsmotor således inte aktuell. 
(Department of Electrical Engineering, 2004)  

2.3.1.2 Asynkronmotorn 
Induktionsmotor, som asynkronmotorn även kallas, använder inte permanentmagneter för att 
skapa magnetfält, till skillnad från likströmsmotorn. Istället har den två lindningar, en primär 
som är lindad runt statorn och en sekundär som är lindad runt rotorn. Rotorns lindning är 
kortsluten. När en spänning läggs över primärlindningen flyter där en ström vilket ger upphov 
till ett magnetfält. Vid drift matas statorn med trefasspänning, varje fas har en egen lindning 
som är jämt placerade runt rotorn. Fasförskjutning ger upphov till en vinkelfrekvens hos 
magnetfältet i statorn.  Magnetfältet inducerar en ström i rotorn, vilket i sin tur innebär att ett 
motverkande magnetfält skapas i rotorn, som då börjar rotera. Rotorn roterar något 
långsammare än magnetfältet i statorn. Skillnaden i vinkelfrekvens mellan stator och rotor ger 
upphov till en kraft som accelererar rotorn. Vid belastning uppnår aldrig rotorn samma 
frekvens som magnetfältet, utan ligger lite efter, därav namnet asynkronmotor. 

Asynkronmotorn kan ha fler poler än två. Vid dubblering av antalet poler halveras hastigheten 
vid samma frekvens. För att styra motorns varvtal krävs reglering av frekvensen och 
axelmomentet bestäms av strömstyrkan. Motorns rotationsriktning går att byta genom att 
kasta om två godtyckliga trefasspänningar.  

Fördelarna med motorn är höga startmoment och hög effekt. Nackdelarna är att frekvenserna 
inte överensstämmer och effektdensiteten ofta blir lägre än för övriga motortyper. 
(Department of Electrical Engineering, 2004) 
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2.3.1.3 Permanentmagnetiserad synkronmotor 
Synkronmotorn har en rotor av permanentmagneter och lindningar i statorn, se Figur 9.  Likt 
asynkronmotorn regleras varvtal av frekvensen i svängningarna hos statorn. Skillnaden är att 
rotorn består av permanentmagneter, vilket medför att rotorns vinkelläge alltid måste vara 
känt för att motorn ska fungera väl. Därför krävs en högupplöst sensor, som till exempel en 
resolver. Med noggrann positionering kan den elektriska matningen sinusformas vilket 
minskar pulserande moment.  

 

Figur 9. Permanentmagnetiserad synkronmotor i genomskärning, (Östergrens Elmotor AB, 2008). 

Till skillnad från asynkronmotorn kan inte synkronmotorn drivas direkt från elnätet. Det krävs 
alltid någon form av styrbox. Detta beror av att motorn kräver ett styrsystem som reglerar 
vilka lindningar som ska få ström vid rätt tillfälle. Synkronmotorn kan ha flera magnetpoler 
på rotorn för att öka prestandan och minska vikten hos motorn. Dock innebär det också att 
frekvensen i lindningen måste öka för att generera samma varvtal på rotorn. Synkronmotorn 
har ofta låga förluster och hög effektdensitet.  

Uppdragsgivaren hade förhoppningen att någon av de tre synkronmotorer som redan 
utvecklats inom SEP skulle kunna användas. De förklaras närmare i följande avsnitt. Exakt 
data över verkningsgrader för dessa tre motorer är inte offentliga, varför förenklade diagram, 
baserade på riktiga motordata, redovisas i följande avsnitt. 

2.3.1.3.1 Navmotorn 
I SEP 6x6 används navmotorer. Dessa är luftkylda och levererar kontinuerligt 45 kW och 
160 Nm vardera. Vid överlast kan navmotorn leverera upp till 90 kW och 320 Nm. Motorn 
arbetar inom varvtalsområdet 0 – 9000 rpm med märkvarvtal 2700 rpm. Det är en motor väl 
optimerad för att leverera höga tillfälliga moment och samtidigt få plats i liten volym. Figur 
10 visar märk- och maxmoment vid olika varvtal. Området med högsta verkningsgrad är 
markerat. 
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Figur 10. Modellerade momentkurvor för navmotor. Högst verkningsgrad ligger inom det markerade området 
där verkningsgraden är cirka 97 %. Framtagna med given motordata som utgångspunkt (Danaher Motion, 2008). 

2.3.1.3.2 Styrmotorn 
I banddrivna SEP används styrmotorn för manövrering. Genom att öka varvtalet på ena 
bandet och minska på det andra svänger fordonet. Vid normal fart tar drivmotorn det mesta av 
den effekt som krävs men vid stillastående måste styrmotorn klara att göra en pivotsväng. 
Styrmotorn har en märkeffekt på 80 kW och levererar kontinuerligt 450 Nm. Vid överlast kan 
den komma upp i 200 kW och maximalt 550 Nm. Den arbetar mellan 0 – 9000 rpm med 
märkvarvtal 1750 rpm. Motorn är vattenkyld med dubbla kylsystem och dubbla lindningar i 
statorn för högre redundans. Även styrmotorn är gjord för att leverera höga moment under 
kortare stunder, vilket framgår av Figur 11. Området med högst verkningsgrad ligger över 
märkeffekten. 

 

Figur 11. Modellerade momentkurvor för styrmotor. Högst verkningsgrad ligger inom det markerade området 
där verkningsgraden är cirka 98 %. Framtagna med given motordata som utgångspunkt (Danaher Motion, 2008). 

2.3.1.3.3 Drivmotorn 
Drivmotorn används till banddrivna SEP för framdrivning. Det är den största motorn med en 
märkeffekt på 330 kW. Märkmoment är 1100 Nm. Vid överlast levererar den maximalt 
1800 Nm under 300 sekunder eller 2150 Nm under 15 sekunder. Drivmotorn arbetar i 
området 0 – 8000 rpm med märkvarvtal 2860 rpm. Likt styrmotorn är den vattenkyld med 
dubbelt kylsystem och har dubbla lindningar. Momentkurvor och område med högst 
verkningsgrad visas i Figur 12.  
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Figur 12. Modellerade momentkurvor för drivmotor Bäst verkningsgrad ligger inom det markerade området där 
verkningsgraden är cirka 98 %. Framtagna med given motordata som utgångspunkt (Danaher Motion, 2008). 

2.3.1.4 Ändring av parametrar i elmotor 
Prestandan hos en elmotor bestäms av ett antal parametrar. De viktigaste är diameter, längd, 
poltal, lindning och kylförmåga. Förändringar av dessa ger stort utslag på motorns beteende.  

Diameterändringar påverkar motorns vridmoment. Ett minskat järnlager utanför lindningarna 
ger reducerat magnetfält och därmed lägre vridmoment. Järntjockleken är väl utprovad från 
leverantören för att ge hög prestanda och bör därför ej ändras.  

Förändring av motorns aktiva längd, det vill säga längden på stator och rotor, kan med god 
noggrannhet anses påverka vridmoment och effekt linjärt. Detta gäller dock inte om längden 
blir alltför kort eftersom magnetfältens ändeffekter då får större betydelse. 

Poltalet är normalt sett inget som används för att förändra en befintlig motor, men är av stor 
betydelse för hur motorn beter sig. Med ökat poltal kan högre effektdensitet uppnås. Dock 
måste den elektriska frekvensen öka för att erhålla samma varvtal. Lindningarna i statorn är 
avgörande för hur starkt magnetfält som skapas. Det är också i lindningarna som största delen 
av förlustvärmen uppstår. På grund av detta är det ideala att alla lindningar ligger i järnkärnan, 
vilket av naturliga skäl är svårt att åstadkomma. Figur 13 visar en rotor från en 
likströmsmotor. En stor del av lindningarna ligger utanför järnkärnan och bidrar inte till 
framdrivning utan ger mest förlustvärme. Vissa motorleverantörer erbjuder dock alternativ där 
dessa lindningar har skalats ner till ett minimum genom att statorn delats upp i segment som 
var och en går att linda kompaktare.  

 

Figur 13. Rotor i DC-motor. Notera lindningarna utanför järnkärnan (Östergrens Elmotor AB, 2008) 

Lindningar utanför järnkärna 

Järnkärna 
Kommutator 



 26 

Som tidigare nämnt är kylförmågan direkt avgörande för vilken effekt som kan tas ur motorn. 
Det viktiga vid kylningen är att kunna erhålla tillräckligt flöde på kylmediet för att ta hand om 
värmen. Utseende på kylkanaler anpassas efter behov. (Östergrens Elmotor AB, 2008), 
(Hägglunds, 2008) 

2.3.2 Kraftelektronik 
Kraftelektronik används i SEP för styrning av elmotorerna. De består av ett antal 
huvudkomponenter som med fördel levereras färdiga från underleverantör. Detta innebär att 
valmöjligheterna för layout begränsas, men priset kan hållas lägre. Det gör det också möjilgt 
att få tag på komponenter från andra leverantörer om behov skulle uppstå.  

De fem huvudkomponenterna är transistorer, kondensatorer, tyristorstyrning, samlingsskenor 
och kylelement. Bortsett från kylelementet, som oftast är en metallplatta med spår för 
kylvätska, går komponenterna att placera på det sätt som bäst lämpar sig för den givna 
situationen. (Kleppa, 2004) 

2.3.3 Växlar 
För överföring av effekt från elmotor till hjul krävs någon form av växel för reduktion av 
varvtal och för att växla upp momentet. Beroende på val av systemarkitektur för drivlina kan 
nedanstående mekaniska växlar ingå.  

2.3.3.1 Planetväxel 
En planetväxel består av tre grundläggande komponenter, ett solhjul, en planetbärare med 
vanligen tre planethjul, samt ett ringhjul. En vanlig typ av planetväxel visas i Figur 14. 
Planetväxeln finns även i utföranden med fler än tre hjul. De går att kombinera på olika sätt 
vilket ger ett stort utbud av kombinationer. 

 

Figur 14. Modell av planetväxel med tre planethjul. 

Planetväxelns utväxling bestäms dels av antalet kuggar hos kugghjulen och dels beroende på 
vilken axel som är ingående, utgående och vilken som hålls låst. Det går även att kontrollera 
den låsta axelns rörelse och därmed skapa en variabel transmission där utväxlingen går att 
styra. Vanligast är att ringhjulet är låst. 

Fördelarna med planetväxeln är att den är kompakt och koncentrisk. Axlarna in och ut ur 
växeln ligger i linje och de många kuggingreppen gör att växeln kan överföra höga moment 
och varvtal på liten volym. Höga utväxlingar går dessutom att åstadkomma utan stora 
kuggantal, samtidigt som planetväxeln har hög verkningsgrad. (Olsson, 2006) 
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Totalverkningsgrad ηp, grundutväxling u, momentutväxling im och utväxling ik för 
planetväxeln går att utläsa ur Looman schema, se Tabell 1, för olika kombinationer. 
(Maskinelement Handbok, 2005) 

Tabell 1. Data för aktuella planetväxlar. 

In Ut Fix Grund- 
utväxling

Varvtals- 
utväxling 

Moment- 
utväxling Verkningsgrad 

Solhjul Planet-
bärare Ringhjul    

Solhjul Ringhjul Planet-
bärare     

I tabellen är u är planetväxelns grundutväxling och ηz är kuggverkningsgraden. z3 är antalet 
kugg hos ringhjulet och z1 hos solhjulet. 

2.3.3.2 Hög-/lågväxel 
En hög-/lågväxel, kort H/L-växel, kan generellt göras på två sätt, antingen med en planetväxel 
eller likt en traditionell bilväxellåda. Oavsett vilken lösning som tillämpas krävs någon form 
av koppling för att växla mellan hög- och lågsteg. 

Hos en planetväxel är in- och utgående axlar koncentriska, vilket oftast är en stor fördel. En 
traditionell växellåda kräver ytterligare ett växelsteg för att få axlarna koncentriska. 

En H/L-växel i planetväxelutförande har vanligtvis en koppling som i högväxelläget låser hela 
växeln till en enhet. I lågväxelläget kopplas låsningen om och planetväxeln fungerar som en 
extra reduktionsväxel. En sedvanlig H/L-växel skiftar kugghjul i ingrepp vid kopplingen och 
ändrar då utväxlingen. 

En traditionell växellåda har en lamellkoppling mellan motor och växellåda och i växellådan 
finns en synkroniseringsmekanism som gör att kugghjulen roterar med samma hastighet innan 
växling sker. Tandkopplingar kopplar i och ur växlarna inne i växellådan. En sådan växellåda 
bygger på längden istället för på bredden jämfört med en planetväxel. 

En friktionskoppling likt lamellkopplingen tillåter powershift, att växling kan ske trots 
belastning. Även viskoelastiska kopplingar tillåter powershift. En formkoppling likt tand- 
eller klokopplingen kräver samma varvtal för att kunna kopplas i och ur. (Olsson, 2006) 

2.3.3.3 Differential 
En differential, se Figur 15, tillåter drivhjulen hos ett fordon att gå med olika hastighet vid 
bland annat kurvtagning. Denna typ av planetväxel finns i stort sett alla fordon som drivs på 
två eller fler hjul. De utgående drivande axlarna överför samma moment till hjulen. Om ett 
hjul slirar kan det andra hjulet inte överföra mer moment än det slirande hjulet. Med en 
differentialbroms eller en differentialspärr går det att låsa hjulen relativt varandra och därmed 
tvinga hjulen att röra sig med samma hastighet och moment för att kompensera för förlorat 
väggrepp. En differentialbroms överför viss kraft till bägge hjulen medan en differentialspärr 
kan överföra full kraft. Differentialspärr är vanligt förekommande på terrängfordon. (Olsson, 
2006) 
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Figur 15. Illustration av differentialväxel. 
Differential används även i fordon som har drivning på flera axlar. Differentialen fördelar 
kraften mellan axlarna samtidigt som den förhindrar s.k. wind-up. Wind-up är ett fenomen 
som kan uppstå vid körning på underlag med hög friktion om axlarna roterar olika fort. Det 
kan då byggas upp spänningar i kardanaxeln vilket kan leda till skador hos drivlinan. 
(Hägglunds, 2008) 

2.4 Förluster 
I detta avsnitt presenteras de mekaniska förluster som hänsyn togs till vid 
prestandaberäkningar i olika skeden av arbetet.  

2.4.1 Rullningsmotstånd 
Rullmotståndet hos ett fordon uppkommer i kontakten mellan hjulen och underlaget. 
Rullmotståndet, FRo, kan beskrivas enligt (4) och förlusteffekt till följd av rullmotståndet, PRo, 
enligt (5), (Dietsche och Klingebiel, 2007).  

  (4) 

  (5) 

Med PRo i kW, FRo i N, v i km/h och m i kg. 

f är rullmotståndskoefficienten och är proportionell mot hjulets deformation och omvänt 
proportionell mot hjulets radie. En minskning av rullmotståndet kräver exempelvis högre 
däcktryck, mindre last eller lägre hastighet.  

Kronhjul 

Pinjong 

Ingående axel 

Utgående axel Utgående axel 

Planethållare 

Solhjul 
Planethjul 

Planethjulsaxel 



 29 

Rullmotståndskoefficienten för SEP 8x8 har tidigare beräknats till f=0,02 baserat på 
testresultat och denna koefficient betraktas gälla för körning på grusväg vid maxlast. (Nilsson 
och Nordberg, 2007) 

2.4.2 Luftmotstånd 
Luftmotståndet, FL, är kvadratisk proportionellt mot fordonets hastighet och förlusteffekten 
kubiskt proportionell mot hastigheten. Luftmotståndet kan beskrivas enligt (6) och 
förlusteffekten till följd av luftmotståndet, PL, enligt (7). (Dietsche och Klingebiel, 2007) 

  (6) 

  (7) 

med PL i kW, FL i N, v och v0 i km/h, A i m2 och med ρ=1,202 kg/m3. v + v0 är fordonets 
hastighet relativt luften. 

cw är koefficienten för aerodynamiskt motstånd och sträcker sig mellan 0,15–1,5 för de 
vanligaste fordonstyperna. cw=0,15 kan erhållas för en optimalt strömlinjeformad bil. 
(Dietsche och Klingebiel, 2007) 

För SEP 8x8 antogs den aerodynamiska koefficienten cw=0,7 med tillhörande frontarea 
A=4,76 m2. I Figur 16 redovisas rull-, luft- och totalmotstånd som funktion av hastigheten 
utifrån givna värden. (Nilsson och Nordberg, 2007) 
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Figur 16. Effektbehov av rull- och luftmotstånd som funktion av hastigheten för SEP 8x8. 

2.4.3 Förluster i lager 
Drivlinan i SEP lagras med rullningslager. Det totala friktionsmomentet i ett rullningslager 
uppkommer till följd av bland anat rullfriktion, glidfriktion, friktion mot tätningar och stänk. 
Smörjmedel, varvtal, storlek på belastning och lager samt lagertyp är viktiga faktorer som 
bestämmer friktionsmomentets storlek. 

Friktionsmomentet hos ett rullningslager kan överslagsmässigt beräknas enligt (8).  
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  (8) 

µ är en konstant friktionskoefficient beoende på lagertyp, se Tabell 2. d är lagrets håldiameter 
[mm] och P är lagrets ekvivalenta dynamiska lagerbelastning, [N]. 

Förlustmomentet M [Nmm] gäller vid god smörjning, normala driftsförhållanden och då 
lagerbelastningen är cirka 1/10 av lagrets dynamiska bärighetstal C, (P ). 
Noggrannheten kan då betraktas som god. (SKF, 2006)  

Förluster i lager betraktades som små och avgränsades från konceptstudien.  

Tabell 2. Urval av friktionskoefficient µ för öppna lager. (SKF, 2006) 

Lagertyp Friktionskoefficient µ 

Spårkullager 0,0015 

Vinkelkontaktkullager 0,0020-0,0024 

Cylindriska rullager med hållare 0,0011 

Cylindriska rullager, fullrullager 0,0020 

Sfäriska kullager 0,0010 

2.4.4 Förluster i växlar 
I de olika koncepten ingår mekaniska växlar i olika utsträckning. I alla mekaniska kontakter 
uppstår förluster. Förlusterna i en kuggväxel kan delas in i tomgångsförluster, kuggförluster, 
lagerförluster och tätningsförluster. (Söderberg och Tullberg, 2005) 

Både tätnings- och lagerförluster ansågs som små i sammanhanget och avgränsades från 
arbetet.  

Kuggförlusterna uppkommer vid kuggkontakt och beror på typen av kuggkontakt. Ett urval av 
generella verkningsgrader för olika typer av kuggingrepp och erhållna jämförelsevärden 
redovisas i Tabell 3. (Dudley, 1962) (Hägglunds, 2008) 

Tabell 3. Verkningsgrader för olika växlar. 

Typ av växel / η Dudley, (1962) Hägglunds, (2008) 

Rakkugg 97-99,5 % ~99 % 

Snedkugg 97-99,5 % ~98,5-99 % 

Raka koniska 
kugg 97-99,5 % ~95-97 % 

Koniska 
spiralkugg 97-99,5 % ~95-97 % 

Hypoidkugg 90-98 % ~92-95 % 

 

Var i intervallet verkningsgraden för kuggingreppet hamnar beror på tillverkningsmetod, 
smörjning, kuggantal, varvtal och moment. 

Tomgångsförlusterna utgörs av plaskförluster, kuggförluster och lagerförluster när växeln är 
obelastad. Plaskförlusterna, Ppl [W], är proportionella mot kuggbredden, neddoppningsdjupet 
och även varvtalsberoende enligt (9). (Söderberg och Tullberg, 2005) 
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  (9) 

Där b är kuggbredden [mm], y doppdjupet [mm] och v periferihastigheten. Dessutom påverkar 
smörjmedlets viskositet. Vid låga pereferihastigheter ger hög viskositet större förluster medan 
det omvända råder för höga pereferihastigheter.  

Plaskförlusterna kan minimeras genom att spraya kugghjulen med smörjmedel istället för att 
ha växeln fylld med olja. Växeln kan själv driva en liten pump för detta. Detta föreslogs för de 
högvarviga växlarna och plaskförlusterna blir då små. (Hägglunds, 2008) 

Då förlusterna är små avgränsades beräkningar av plaskförlusterna från detta arbete.  

2.4.4.1 Differential 
Verkningsgraden hos en differential kan med god approximation beräknas enligt (10), uttryckt 
i procent. (Dudley, 1962) 

  (10) 

där per cent lossC,B är förlusten i % vid i kuggkontakten mellan planethållare och pinjong och 
mellan solhjul och planethjul respektive. mR är differentialens utväxling. 

2.4.4.2 Planetväxel 
En planetväxel reducerar varvtalet från elmotorn och detta behöver antagligen göras i två steg 
mellan elmotor och hjul för att undvika för stor utväxling. Ingående axel kan vara solhjulet 
och utgående planetbäraraxeln för ik=2,75–5,5. För lägre utväxling, ik=2–5, kan istället 
ringhjulet vara utgående axel och planetbäraraxeln fix. Data för gällande 
planetväxelkonfigurationer är hämtade ur Loomanschema och redovisas i Tabell 1. 
(Hägglunds, 2008) 

2.4.4.3 Hög-/lågväxel 
I och urkoppling av hög- respektive lågväxel kan ske med en formbetingad koppling likt klo- 
eller tandkopplingen. Dessa har mycket små förluster. Växling mellan hög- och lågväxel kan 
även ske med hjälp av en lamellkoppling som oftast har större förluster. I detta arbete antogs 
H/L-växelns förluster vara detsamma som det aktella kuggingreppet och kopplingens förluster 
försummades.  
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2.5 Existerande lösningar 
I följande avsnitt redogörs för olika fordonslösningar som finns idag. Urvalet består av en 
hjullastare, en skotare, två modulära stridsfordon under utveckling, en personbil samt en buss.  

2.5.1 Volvo L220F Hybrid 
Volvo har vidareutvecklat en av sina hjullastare med hjälp av hybridteknik. Modellen L220F, 
se Figur 17, har i standardutförande tjänstevikten 31-35 ton och fordonet framdrivs av en 12-
liters dieselmotor med maximalt vridmoment 1760 Nm och maximal effekt 260 kW.  

 

Figur 17. Volvo L220H Hybrid, (Swecon Anläggningsmaskiner AB, 2008). 

I hybridutförandet kommer hjullastaren, som har försäljningsstart våren 2009, att förses med 
en extra elmotor parallellt till dieselmotorn. Med elmotorn får hjullastaren ett extra 
krafttillskott vid start, acceleration och när extra brytkraft behövs. Elmotorn har märkeffekten 
30kW och märkmomentet 320 Nm, men klarar momentant att leverera 50 kW och 700 Nm. 

När elmotorn inte bidrar med extra effekt fungerar den som generator och laddar upp batteriet. 
Vid tomgångskörning stängs dieselmotorn av automatiskt och nödvändiga system drivs av 
batteriet. Med denna lösning räknar Volvo att bränslebesparingen blir 10 % samtidigt som 
hjullastaren får bättre prestanda än standardutförandet. Däremot finns inga möjligheter att 
driva fordonet endast med hjälp av elmotorn. (Volvo Hjullastare, 2008) 

2.5.2 El-Forest F14 
El-Forest AB blev i juni 2008 färdiga med en prototyp av världens första hybriddrivna 
skotare, El-Forest F14, se Figur 18. En skotare används för hämtning av timmer i terräng. F14 
har tagit utvecklingen ett långt steg ifrån de traditionella skotarna i många avseenden. Med 
noggrann reglering av styrningen på varje axel har problemet med släpning av vissa hjulpar 
lösts och skotarens hjul går i samma spår i alla lägen. Detta kan även användas vid backning 
där den aktiva styrningen på axlarna innebär att fordonet blir mycket lättmanövrerat. Fordonet 
har en egen patenterad varvtalsstyrning med vinkelgivare. Patenten gäller för fordon från sex 
hjul och uppåt.  

Skotaren framdrivs av varvtalsstyrda växelströmsmotorer i anslutning till navet på vart av de 
sex hjulen. Navmotorerna utvecklar 30 kW styck och ger skotaren en dragkraft över 
motsvarande 30 ton. Olastad väger skotaren 13 ton och har lastkapaciteten 14 ton. (El-Forest 
AB, 2008) 
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Figur 18. El-Forest F14, (El-Forest AB, 2008). 

I naven reduceras varvtalet med dels en navreduktionsväxel samt en H/L-växel med 
ungefärlig utväxling 1:4. Maxhastigheten för fordonet är begränsad till 25 km/h till följd av 
rådande lagstiftning. Vid körning med lågväxel är maxfarten begränsad till 6 km/h.  

Skotaren är en seriehybrid där en 60 kW dieselmotor laddar upp batterierna vid ett konstant 
optimalt varvtal och moment, motsvarande 30kW. När hjulen går olika fort vid kurvtagning 
och på ojämnt underlag flyttas energi från de hjul som går långsammare eller bromsar till de 
som går fortare eller accelererar. Dessutom finns möjligheten till regenerativ bromsning. 
Elsystemet har spänningen 84 V, vilket är en förhållandevis låg spänning, av säkerhetsskäl. 
(Bäck, 2008), (Gustavsson, 2008) 

Tekniken är fortfarande under utveckling och stora delar av tekniska data är ej offentliga av 
konkurrensskäl. Serietillverkning i begränsad skala påbörjas under första halvåret 2009. 

2.5.3 GEFAS- Geschuetztes Fahrzeug System  
GEFAS är ett modulärt multifunktionellt fordon som är under utveckling av tyska 
Rheinmetall Defense, se Figur 19. GEFAS kommer bland annat att finnas i utföranden 4x4, 
6x6 och 8x8. Vikten blir 12,5-20 ton och fordonet kommer, likt många andra fordon i samma 
viktklass och för liknande uppdrag, även att kunna transporteras i ett Herkulesplan.  

 

Figur 19. GEFAS, (Rheinmetall Landsystems GmbH, Kiel, 2008). 
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Grundlayouten består av en rollmodul, en kraftmodul och två till fyra axelmoduler, se Figur 
20. Axelmodulen innefattar två elmotorer och varje modul kan användas som både fram- och 
bakaxel. Detta medför att fordonet styr på alla hjul och därmed har en snäv vändradie. 
Designen syftar till att behålla mobiliteten även om en axel blivit skadad.  

 

Figur 20. GEFAS modulindelning, (Rheinmetall Landsystems GmbH, Kiel, 2008). 

Kraftmodulen innefattar en 410 kW dieselmotor med generator. Modulen är tänkt att bytas ut 
i sin helhet i händelse av fel, vilket minimerar stilleståndstiden för reparation. (Rheinmetall, 
2008) 

GEFAS har inte kommit lika långt i sin utveckling som SEP och de första 
fältdemonstrationerna ägde rum hösten 2007. (Defence Update, 2008) 

2.5.4 AHED- Advanced Hybrid Electrical Demonstrator 
General Dynamics har tagit fram ett konceptfordon kallad AHED, se Figur 21, ett fordon med 
8-hjulsdrift som i framtiden kan bli en konkurrent till SEP 8x8.  

 

Figur 21. AHED, (General Dynamics UK, 2008). 

AHED har navmotorer av permanentmagnettyp, likt SEP 6x6, som tillsammans kan leverera 
630 kW momentant. Dieselmotorn kan leverera 400 kW. Fordonet väger 14.5–18 ton 
beroende på konfiguration. Andra likheter med SEP är att fordonet ska klara av att göra 
pivotsväng, gå att transportera i ett Herkulesplan och har gashydraulisk fjädring som kan 
ställa markfrigången i intervallet 13 – 58 cm.  

Även AHED kommer att kunna fås med olika moduler.  Fyra konfigurationer är planerade; 
standardutförande, extra plats för stridsledning, sjuktransport och för maximal lastförmåga. 

Axelmodul Kraftmodul 

Rollmodul 
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Motorlösningen ger möjlighet till tre olika körlägen. Rent dieselelektriskt, då batterierna är ur 
funktion eller urkopplade, hybridläge för optimal bränsleekonomi eller ren elektrisk drift (tyst 
drift). Vid ren elektrisk drift tas energin från litiumjonbatterier och fordonet uppges då kunna 
köra upp till 30 km/h under kortare perioder.  (Defence Update, 2008) 

2.5.5 Toyota Prius 
Toyota Prius är den första serietillverkade elhybridbilen och lanserades för första gången 
1997 i Japan. Prius är en komplexhybrid som drivs av en 57 kW förbränningsmotor som 
maximalt kan ge 111 Nm och av permanentmagnetiserade synkronmotorer med total effekt 50 
kW som kan ge maximalt 400 Nm. Som energibuffert har den 21 kW batterieffekt och 
motorlösningen kallas Hybrid Synergy Drive (HSD). 2009 lanserar Toyota tredje 
generationen av sin HSD. Med lågt aerodynamiskt motstånd, cw=0,26 och sin relativt låga vikt 
(1330 kg) är bränsleförbrukningen ca 5,0 liter/100 km vid blandad körning. (Toyota, 2008) 

2.5.6 Scania hybridbuss 
Scania lanserade 2007 en hybridbuss, se Figur 22. Den är en seriehybrid med en stor 
lågvarvig dieselmotor och superkondensatorer som mellanlagringssteg.  

 

Figur 22. Schematisk bild över Scanias hybridbuss, (Ingemar Franzén, Ny Teknik, 2007-05-15). 

Förutom seriehybridtekniken har bussen fler lösningar som gör den speciell. Hjulen sitter i 
bussens hörn och även bakhjulen styr för att minska svängradien. 

Hybridtekniken har placerats bak i bussen och i taket. Längst bak finns dieselmotor med 
generator och kraftomvandlingssteg.  Generatorn uppges kontinuerligt leverera 220 kW. I 
taket finns fyra 125 V superkondensatorer som tillsammans skall lagra över 0,4 kWh.  

Elmotorn är kopplad till bakaxeln via en konventionell differential. Elmotorn med märkeffekt 
150 kW ska även kunna bromsa regenerativt.  

Bussen sparar minst 25 % bränsle vid körning i stadstrafik jämfört med en vanlig buss. Vissa 
linjer sägs kunna spara mer, tekniken bedöms som lönsammast vid körning med mycket start 
och stopp, likt alla seriehybrider. En annan fördel för bussens passagerare, förare och 
omgivning är att bullernivåerna minskar vid acceleration, till exempel efter en busshållplats. 
(Pröckl, 2007)
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3 KONCEPTUTVECKLING 
Detta kapitel beskriver arbetet som inleddes med konceptgenerering och sträcker sig tills de 
framtagna koncepten rangordnats enligt en framtagen utvärderingsmodell.   

3.1 Konceptgenerering 
Konceptgenereringen gjordes utifrån en kravspecifikation med inspiration av existerande 
lösningar och idéer hämtade från Hägglunds. De tre elmotorerna, presenterade i 2.3.1.3, hade 
förutsättningar att fungera och tillsammans med uppdragsgivarens önskemål användes dessa i 
konceptgenereringen.  

3.1.1 Krav på prestanda 
Koncepten konstruerades mot de prestandakrav som ställts upp för SEP 8x8. Ett urval av 
kraven från Hägglunds listas nedan. 

• Total märkmotoreffekt 320 kW 
• 360° pivotsväng < 8 s. Det motsvarar enligt uppgift fordonets vikt i dragkraft hos 

hjulen. 

• Kontinuerlig drift med full prestanda i lutning ±30°  
• Upp till 30 s drift med begränsad prestanda i lutning ±45°  
• Maxhastighet 110 km/h 
• Hjulytterdiameter 1250 mm 
• Maxvikt 25 ton 
• Acceleration 0-40 km/h < 8 s, 0-70 < 20 s. 
• Livslängd 65 000 km eller 1600 timmar 

3.1.2 Koncept 
Genom brainstorming och diskussioner med personer insatta i projektet genererades ett antal 
konceptförslag. Av dessa valdes 17 ut som ansågs mer eller mindre genomförbara. De 
grupperades i fem kategorier efter vissa grundläggande egenskaper.   

Kategori 1 är seriehybrider. De byggdes antingen upp i likhet med GEFAS och AHED med 
navmotorer, eller med en motor per axel som Scanias hybridbuss. Ingen sammankoppling 
finns mellan motorerna. Vid lastförskjutning, exempelvis om en axel tappar markfäste, kan 
inte motorerna hjälpa varandra.  

Kategori 2 är seriehybrider med samverkande motorer placerade i ramens längdled. En 
kardanaxel mellan motorerna användes för att kunna flytta kraften mellan axlarna. 
Lösningarna påminner om Scanias hybridbuss men med sammankopplade motorer. 

Kategori 3 har tvärställda elmotorer för att ge kompakta motor- och växelpaket. Dessa 
koncept krävde speciallösningar för differential. Då utrymmet i ramen är begränsat fanns det 
risk för utrymmesbrist för koncepten i kategorin. Koncepten kan jämföras med El-forest F14, 
som har navmotorer placerade i ramen. Skillnaden är att i F14 behövs ingen differential då 
den har separata motorer för varje enskilt hjul.  
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Kategori 4 återanvänder den mekaniska drivlinan i största möjliga utsträckning. Kardanaxeln 
behölls och elmotorer placerades parallellt till axeln och anslöts med enstegsväxlar. Denna 
lösning finns ej hos nuvarande fordon. 

Kategori 5 är parallell- eller komplexhybrider med både en mekanisk och en elektrisk 
drivlina. Detta gör det möjligt att skifta driftsätt beroende på situation. Detta skulle innebära 
att det går det att utnyttja båda drivlinornas fördelar, men att även de flesta nackdelar 
förknippade med den mekaniska drivlinan skulle behållas. Volvos hybridhjullastare och 
Toyota Prius är exempel på lösningar inom kategorin. 

I följande avsnitt redovisas de olika koncepten. I figurerna är elmotorer, växlar och 
kraftelektronik utplacerade. Kraftelektroniken är grön och symboliseras av en box. 
Elmotorerna är orangefärgade cylindrar, grovt skalade till rätt storleksordning. Växlarna är 
rosafärgade och måttsatta efter en befintlig växel med liknande funktion. Axelväxlarna är blå 
och symboliseras av en grov modell där de viktigaste måtten är utsatta.  

3.1.2.1 Koncept 1a 
Konceptet utgår från navmotorer med reduktionsväxlar och H/L-växel i navet, se Figur 23. 
Denna lösning frigör stor volym i ramen för plats åt kraftelektronik. Konceptet innebär i 
praktiken att återanvända motorer och växlar från SEP 6x6. SEP 8x8 har två extra hjul men 
väger mer vilket gör att motoreffekten per hjul inte förändras nämnvärt.  

Fördelarna är främst att lösningen ger stor volym i chassi och möjliggör avancerad styrning av 
motorerna samt att lösningen blir mycket flexibel och fördelaktig ur skyddssynpunkt. De 
främsta nackdelarna är att det inte går att använda 20″-fälgar, att motorerna inte kan samverka 
och att lösningen är dyr till följd av de åtta motorerna som krävs, enligt utvärderingen av SEP 
6x6 (Hägglunds 2008). Dessutom sitter motorerna ofjädrade och i en utsatt miljö, något som 
kan leda till större slitage än brukligt.  

 

Figur 23. Layout för koncept 1a. 

3.1.2.2 Koncept 1b 
Konceptet har en motor per axel, monterade i ramen för att möjliggöra användandet av 20″-
fälgar. Elmotorer som var lämpliga var styrmotorn och drivmotorn. Navreduktion, axlar och 
differential hämtades från SEP 8x8. En reduktionsväxel behövdes mellan motor och 
differentialen, dels för att erhålla rätt varvtal på hjulen och dels för att differentialen i fråga 
har ett begränsat varvtal på 3200 varv/minut på ingående axel. Elmotorerna bör leverera 
80kW kontinuerligt. Layoutmässigt bedömdes det som fördelaktigt att gruppera dem två och 
två, se Figur 24. Då frigörs utrymme mellan axel 2 och 3 för kraftelektronik.   

Kraftelektronik 

Elmotor 

Växlar 
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Konceptets främsta fördel är dess enkelhet med relativt få komponenter som behöver 
utvecklas, vilket gör att det går att bygga en prototyp för verifiering inom rimlig tidsram. 
Nackdelen är att motorerna inte får möjlighet att samverka mellan axlarna.  

 

Figur 24. Layout för koncept 1b. 

3.1.2.3 Koncept 2a 
Konceptet har två elmotorer sammankopplade med en genomgående kardanaxel, se Figur 25. 
Motorerna bör kontinuerligt leverera 160kW styck. Användandet av en genomgående axel 
underlättas om motorerna är förberedda för detta, vilket drivmotorn är. Ska istället styrmotorn 
användas måste antingen rotorn konstrueras om alternativt måste två uppsättningar 
reduktionsväxlar och H/L-växlar användas för varje motor. I det senare fallet måste 
synkronisering säkerställas för att undvika att växling i otakt, som kan leda till att någon 
motor rusar.  

Fördelarna är främst att konceptet är lätt att genomföra samt att det vid behov kan ge stora 
kraftresurser till de hjul som har grepp. En nackdel är att den genomgående axeln och 
längsgående differentialen gör systemet mer komplext och bidrar till minskad tillgänglig 
volym för kraftelektronik, som troligen måste placeras utanför rambalken. 

 

Figur 25. Layout för koncept 2a. 
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3.1.2.4 Koncept 2b 
Konceptet är en kombination mellan koncept 1b och 2a. I konceptet utnyttjades två 160kW 
motorer kopplade till varsin boggi, se Figur 26. Kardanaxeln är delad i två, vilket ger 
utrymme för kraftelektronik mellan axel 2 och 3. Samtidigt medför detta att systemet blir mer 
ekonomiskt och mindre komplicerat jämfört med koncept 2a. De sammankopplade axlarna 
innebär att kraften kan fördelas mellan hjulen vid behov.  

Likt koncept 2a kan både driv- och styrmotorn användas, med sina respektive för- och 
nackdelar. De främsta fördelarna för konceptet är förmågan att vara relativt kompakt och ge 
plats för kraftelektronik, i kombination med att konceptet har relativt låga 
utvecklingskostnader och hög realiserbarhet. En nackdel är risken för wind-up hos de 
längsgående axlarna. 

 

Figur 26. Layout för koncept 2b. 

3.1.2.5 Koncept 2c 
I detta koncept utnyttjas två motorer av olika storlek, se Figur 27. Syftet var att den större 
motorn, 250kW, driver fordonet i de flesta fall medan den mindre motorn, cirka 80kW, skulle 
gå in som en hjälpmotor vid hård belastning. Alternativt skulle även framdrivning vid låg 
belastning kunna ske enbart med den mindre motorn för att därmed höja verkningsgraden. I 
övrigt överrensstämmer konceptet med koncept 2a.  

 

Figur 27. Layout för koncept 2c. 
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3.1.2.6 Koncept 2d 
Koncept 2d är en variant av koncept 2a med ytterligare en motor, se Figur 28. Varje motor bör 
kontinuerligt leverera ca 110kW. Fler motorer bedömdes innebära att det skulle gå att 
optimera driften bättre och dessutom öka redundansen. Nackdelar är att systemet skulle bli 
komplexare och dyrare.  

 

Figur 28. Layout för koncept 2d. 

3.1.2.7 Koncept 2e 
Koncept 2e har ytterligare en elmotor jämfört med 2d. Det fanns fler sätt att gruppera 
komponenterna i detta koncept. Figur 29 visar ett tänkbart sätt, men det skulle även gå att 
göra som koncept 1b och samtidigt ha längsgående differentialer mellan motorerna. Detta 
koncept har i stort sett samma för- och nackdelar som 2d.  

 

 

Figur 29. Layout för koncept 2e. 

3.1.2.8 Koncept 3a 
Med tvärställda elmotorer var syftet att frigöra stor volym för kraftelektronik och att undvika 
förluster förknippade med vinkelväxlar. Konceptet har en 80kW elmotor per axel. Såväl 
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växlar som differential är placerade i linje med motorn, se Figur 30. Detta ställer särskilda 
krav på kompakt volym och alternativa lösningar på exempelvis differentialen.  

Fördelarna är framförallt volymmässiga, men även ur service- och tillverkningssynpunkt vore 
det gynnsamt om motor- och växelpaketen kunde bytas som en enhet. Nackdelar är att 
motorerna inte har möjlighet att samverka mellan axlarna och att det troligen skulle bli en 
utmaning att få plats med enheterna. 

 

Figur 30. Layout för koncept 3a. 

3.1.2.9 Koncept 3b 
Likt koncept 3a har koncept 3b tvärställda motorer i kompakt format. I koncept 3b har 
motorerna, till skillnad från koncept 3a, möjlighet att samverka. Detta var ämnat att 
åstadkommas med någon form av vinkelväxel på varje växelpaket och en kardanaxel med 
längsgående differentialer, se Figur 31. Sammankopplingen avsågs endast att användas vid 
lågväxel och terrängkörning. Denna lösning innebär att konceptet får andra brister. Då 
sammanlänkningen var tänkt att vara inkopplad, skulle denna försämra verkningsgraden 
avsevärt. Volymsmässigt visade sig även konceptet vara ogenomförbart utan stor modifiering 
av ram och hjulupphängning.  

 

 

Figur 31. Layout för koncept 3b. 
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3.1.2.10 Koncept 4a 
Ursprungsidén med koncept i kategori 4 var att använda mycket stora delar av den befintliga 
mekaniska drivlinan i SEP 8x8. I koncept 4a kopplades en elmotor till kardanaxeln via en 
dropdownväxel, se Figur 32. En 330kW elmotor, styrmotorn eller mer rimligt drivmotorn i sin 
nuvarande konfiguration, skulle exempelvis kunna placeras i kardantunneln under 
besättningsutrymmet i fordonets främre del. Konceptet har inget särskilt utrymme över för 
kraftelektronik, utan denna måste med största sannolikhet placeras utanför ramen. 
Tillsammans med motorns placering skulle detta innebära stort intrång på 
besättningsutrymme.  

 

Figur 32. Layout för koncept 4a. 

3.1.2.11 Koncept 4b 
Koncept 4b liknar koncept 4a men har istället två 160kW elmotorer. Både styrmotorn och 
drivmotorn ansågs vara lämpliga med sina för- respektive nackdelar. Via en reduktionsväxel 
och dropdownväxel med inbyggd hög-/lågväxel ämnades elmotorerna kopplas in på den 
befintliga mekaniska drivlinan, se Figur 33. Kraftelektronik skulle sannolikt inte rymmas i 
ramen utan istället placeras i annat utrymme vilket är ofördelaktigt. Konceptet skulle innebära 
stor påverkan på chassi och besättningsutrymme.  

 

Figur 33. Layout för koncept 4b. 

Dropdownväxel 
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3.1.2.12 Koncept 4c 
Konceptet är ytterligare en variant av koncepten tidigare i kategorin, men koncept 4c har tre 
motorer. Fler motorer skulle innebära att varje motorpaket kunde göras mindre och mer 
flexibelt. Totalvolymen och komponentantalet skulle öka. Figur 34 visar ett layoutförslag för 
konceptet. För- och nackdelar är liknande med koncept 4b men koncept 4c har högre 
redundans och fler ingående komponenter.  

 

 

Figur 34. Layout för koncept 4c. 

3.1.2.13 Koncept 4d 
Som övriga koncept i kategorin men med fyra motorer, se Figur 35. Konceptet skulle innebära 
ytterligare komponeneter och större totalvolym. 

 

 

Figur 35. Layout för koncept 4d. 
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3.1.2.14 Koncept 5a 
Konceptet togs fram baserat på 4QT-tekniken som är en form av komplexhybrid, närbesläktad 
med Toyota Prius. Systemet skulle innebära att såväl varvtal som vridmoment kan regleras 
steglöst direkt i motorn och att ingen växellåda skulle behövas, trots att det annars är en 
mekanisk drivlina. Däremot kräver tekniken ett mellanlagringssteg för att kunna tillgodogöra 
effekten som motorn levererar. 4QT-systemet är idag inte utvecklat och det har bara byggts en 
prototyp på KTH. Konceptet har därför inte känts relevant att arbeta vidare med. Figur 36 
visar hur drivlinan med 4QT skulle kunna se ut.  

 

Figur 36. Layout för koncept 5a. 

3.1.2.15 Koncept 5b 
Koncept 5b har möjlighet att fungera både som en parallell- och en seriehybrid. Konceptet har 
den ena dieselmotorn kopplad till en helt mekanisk drivlina och den andra kopplad till en 
generator. I ramen återfinns två elmotorer kopplade till en kardanaxel, se Figur 37. Detta gör 
att kraftöverföring kan ske på olika sätt. Antingen rent mekaniskt, rent elektriskt eller 
mekaniskt med elektriskt motstånd vid laddning av batterier. De två elmotorerna bör ha 
märkeffekten 80kW var för att stå för halva effekten i drivlinan.  

Fördelen med konceptet är den höga säkerheten med två helt oberoende drivlinor. 
Nackdelarna är stor volym och många komponenter, samt att de båda drivlinornas 
individuella nackdelar skulle byggas in i systemet. 
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Figur 37. Layout för koncept 5b. 

3.1.2.16 Koncept 5c 
Konceptet har stora likheter med koncept 5b och har både en mekanisk och en elektrisk 
drivlina. I koncept 5c har dessa skiljts åt till varsitt axelpar. Kardanaxelkoppling mellan axel 2 
och axel 3 har tagits bort för att ge plats för kraftelektronik, se Figur 38. En elmotor finns i 
bakre boggin och märkeffekt bör vara 160kW för att motsvara hälften av den totalt 
tillgängliga effekten. Konceptets fördelar är framförallt att det skulle vara relativt lätt att 
genomföra och att kostnaden blir lägre eftersom betydligt färre komponenter skulle krävas 
jämfört mot koncept 5b. Den stora nackdelen, precis som för koncept 5b, är att layouten tar 
stor volym. Dessutom blir det svårare att reglera driftspunkter i dieselmotorn som sköter den 
mekaniska drivlinan, vilket kan innebära högre bränsleförbrukning. 

 

Figur 38. Layout för koncept 5c. 

3.1.2.17 Koncept 5d 
Konceptet har en mekanisk drivlina från båda dieselmotorerna och en mindre elmotor kopplad 
på drivaxeln direkt efter summeringsväxeln, följaktligen en parallellhybrid. Syftet med 
elmotorn var att den ska användas primärt för att optimera driftspunkter hos dieselmotorerna. 
Den skulle även kunna användas för framdrivning vid låg belastning med ren elektrisk drift. 
Märkeffekten bör vara 80kW och både styrmotorn och drivmotorn var aktuella. Ett batteri 
krävs för att kunna ta tillvara på energin. Konceptet gav inte plats över i ramen för att rymma 
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kraftelektronik till elmotorn, se Figur 39. Konceptet tar upp stor volym och kräver 
ombyggnad av chassi och besättningsutrymme.  

 

Figur 39. Layout för koncept 5d. 

3.1.3 Ingående komponenter 
De olika konceptförslagen krävde olika motorer och växlar samt olika antal komponenter. 
Detta var avgörande för prisjämförelser, redundans och tillförlitlighet. I Tabell 4 nedan 
redovisas antalet ingående komponenter för samtliga konceptförslag. I de fall två 
motoralternativ fanns och det påverkade antalet komponenter visas båda alternativen på 
formen drivmotor / styrmotor. Totalt antal komponenter påverkar faktorer som kostnad och 
tillförlitlighet. 

Tabell 4. Antal ingående komponenter för de olika konceptförslagen 

Koncept Elmotorer Red. 
växel 

Hög 
/låg Differential Navred. Längsg. 

diff 
Summa antal 
komponenter

1a 8  16 8  0 0 0 32 

1b 4 4 4 4 8 0 24 

2a 2 2 / 4 2 / 4 4 8 1 19/23 

2b 2 2 / 4 2 / 4 4 8 0 18/22 

2c 2 2 / 4 2 / 4 4 8 2 20/24 

2d 3 3 / 6 3 / 6 4 8 3 24/30 

2e 4 4 / 8 4 / 8 4 8 3 27/35 

3a 4 0 4 4 8 0 20 

3b 4 0 4 4 8 3 23 

4a 1 1 1 4 8 3 18 

4b 2 2 2  4 8 3 21 

4c 3 3 3 4 8 3 24 

4d 4 4 4 4 8 3 27 

5a 2 1 / 2 1 / 2 4 8 1 17/19 

5b 2 2 / 4 2 / 4 4 8 1 19/23 
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5c 1 1 / 2 1 / 2 4 8 0 15/17 

5d 1 0 1 4 8 1 15 

3.1.4 Kraftelektronik 
Förhållandet mellan kraftelektronikens volym och märkeffekt på motorn som den styr, 
uppskattades utifrån kraftelektroniken tillhörande generatorn respektive navmotorerna. 
Dieselmotorns generator har märkeffekten 200 kW och kraftelektroniken har en volym på 
cirka 80 dm3. Detta gav förhållandet 0,4 dm3/kW mellan kraftelektronikens volym och 
elmotoreffekt. Navmotorn har märkeffekten 45 kW och två motorer har tillsammans en 
kraftelektroniklåda på 48 dm3. I detta fall blev förhållandet 0,53 dm3/kW.  

Med dessa värden som utgångspunkt antogs förhållandet 0,5 dm3/kW för att uppskatta 
nödvändig volym för kraftelektroniken. Detta har också styrkts av kunniga inom området på 
Hägglunds. Total volym för koncepten blev då 160dm3 som fördelades olika för koncepten.  

3.2 Utvärderingsmetod  
För att utvärdera koncepten utnyttjades en utvärderingsmodell i form av en matris som 
summerade huvuddragen hos koncepten som erhölls av uppdragsgivare. Huvudkategorierna 
var Layout, Prestanda, Ekonomi och Uppfyllande av kravspecifikation. Kriterierna inom 
grupperna som koncepten utvärderades efter redovisas nedan. Beräkningar och noggrannare 
motiveringar för betygssättning redovisas i en separat rapport, ”Utvärdering av koncept”. 
Denna säkerhetsklassades av Hägglunds och är ej offentlig. Alla betyg är verifierade av 
handledare samt relevant personal på Hägglunds för att säkerställa bedömningen. 

Skalan var 1-5 där betyg 1 motsvarade bristfällig, 2 acceptabel, 3 godkänd, 4 bra och 5 
mycket bra. 

När alla koncept var betygsatta viktades varje kriterium mot de andra inom varje 
huvudkategori. Därpå normerades poängen för varje huvudkategori och huvudkategorierna 
lades ihop till ett slutbetyg för varje koncept. En känslighetsanalys på slutbetygen gjordes, se 
avsnitt 3.3.2. 

3.2.1 Layout 
Inom Layout utvärderades egenskaper rörande komponenternas tilltänkta fysiska placering i 
fordonet. De egenskaper som i samråd med handledare på Hägglunds valdes ut att 
representera kategorin var volymseffektivitet, påverkan besättningsutrymme, påverkan chassi 
samt genomförbarhet.  

3.2.1.1 Volymseffektivitet 
Främst bedömdes hur väl konceptförslaget kunde utnyttja den givna volymen. Högt betyg 
gavs för att ha komponenterna koncentrerade på ett fåtal ställen, lägre betyg gavs om 
konceptförslaget innebar att större delen av ramen fylldes upp med axlar, växlar och motorer. 
I ramen förväntas även kraftelektroniken till elmotorerna att få plats. Betygen kom från en 
uppskattning av konceptförslagens volymeffektivitet relativt varandra. Koncept som innebar 
att komponenter tvingades utanför ramen fick sämre betyg. 
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3.2.1.2 Påverkan besättningsutrymme 
Somliga koncept innebar, med sin tilltänkta layout, att de skulle påverka 
besättningsutrymmet. Det bedömdes som särskilt viktigt att ge tillräcklig plats åt föraren då 
utrymmet är begränsat och optimerat. Värderingen gjordes utifrån i vilken utsträckning 
påverkan på besättningsutrymmet skulle ske, där koncept med högsta betyg ej påverkar 
besättningsutrymmet. 

3.2.1.3 Påverkan chassi 
En del koncept medförde att givet chassi krävde förändring för genomförbarhet. För de 
koncept som innefattar drivmotorn kommer ramens mått förmodligen att behövas justeras 
något. I några koncept krävs andra justeringar för att få plats med växlar och kopplingar. I 
utvärderingen bedömdes i vilken utsträckning chassi skulle påverkas, där högst betyg lämnar 
chassi oförändrat. 

3.2.1.4 Genomförbarhet 
Somliga koncept var endast genomförbara i teorin utifrån givna förutsättningar. De koncept 
som krävde allt för stora förändringar av fordonet, innefattade outvecklad teknik, eller där 
konstruktionen ej bedömdes som genomförbar, fick sänkt betyg.  

3.2.2 Prestanda 
Under Prestanda utvärderades koncepten utifrån sju olika aspekter; verkningsgrad högväxel, 
verkningsgrad lågväxel, bränsleekonomi, tillförlitlighet och tillgänglighet, redundans, 
servicebarhet och mobilitet. De olika områdena är alla nära förknippade med vad slutkunden 
ställer krav på. 

3.2.2.1 Verkningsgrad högväxel 
Den mekaniska verkningsgraden togs fram för varje koncept vid högväxel för olika 
driftpunkter. Driftpunkterna, se Tabell 5, var för högväxel vid konstant hastighet 40 km/h, 
70 km/h samt 100 km/h och 5 km/h vid lågväxel. Förlusteffekterna vid de olika 
driftspunkterna antogs huvudsakligen uppstå till följd av rull- och luftmotstånd enligt tidigare 
resonemang i kapitel 2.4 Förluster.  

Tabell 5. Lastfall för elmotorer 

Lastfall Beskrivning Effektbehov  

1 5 km/h, lågväxel  40 % av max dragkraft  

2 40 km/h, högväxel 30 kW 

3 70 km/h, högväxel 65 kW 

4 100 km/h, högväxel 120 kW 

Effektuttaget ur motorn beror på drivlinans verkningsgrad och var olika för olika koncept. 
Även varvtalet kunde variera något om den totala utväxlingen ej var densamma mellan 
konceptförslagen. Växelverkningsgrader uppskattades utifrån generella antaganden om 
växeltyper, se 2.4.4 Förluster i växlar, och utifrån diskussion med handledare.  
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Verkningsgraden hos en motor beror av varvtal och last.  I vissa fall kan verkningsgraden 
höjas om lasten ökar. Det kan då löna sig att vid låg belastning stänga av vissa motorer och 
lasta andra hårdare, förutsatt flera elmotorer i drivlinan, se 2.3.1 Elmotorer. 

Ett medelvärde för verkningsgraden beräknades av de tre driftspunkterna. För de koncept med 
möjlighet till optimering av antalet elmotorer i drift användes bästa driftsläge som 
utgångspunkt för elmotorns verkningsgrad. 

3.2.2.2 Verkningsgrad lågväxel 
Utvärdering av lågväxel gjordes på motsvarande sätt som för högväxel men vid enbart en 
driftpunkt, se Tabell 5. Denna var tänkt att motsvara körning i terräng med konstant 
åttahjulsdrift.  

3.2.2.3 Bränsleekonomi 
Koncepten betygsattes främst utifrån möjligheterna att optimera driftpunkter hos dieselmotorn 
under körning. Dessutom påverkar antalet elmotorer i drift och antalet elektriska 
omvandlingssteg innan effekten når hjulen. 

3.2.2.4 Tillförlitlighet och tillgänglighet 
Fordonen ska under sin livstid i största möjliga mån vara i drift eller vara redo att tas i drift. 
Detta innebär att serviceintervallerna bör vara långa. Med fler växlar och komponenter ökar 
risken att något går sönder och servicebehovet ökar. Vid service av fordonen är det viktigt att 
underlätta för att fordonen snabbt kan tas i drift. Modulindelade system, som SEP till stor del 
bygger på, har en klar fördel då en hel modul snabbt kan bytas istället för att repareras på 
plats. Betyg har satts utifrån komponentantal och möjligheter att modularisera drivlinan. 

3.2.2.5 Redundans 
Betyg för redundans sattes utifrån vad som bedömdes hända om vissa delar av drivlinan eller 
motorer slogs ut. Högt betyg motsvarade liten uppskattad påverkan av fordonets 
framkomlighet i händelse av utslagen komponent. Värt att notera är att redundans och 
tillgänglighet är motpoler och en noggrann avvägning mellan tillgänglighet och redundans 
måste göras. 

3.2.2.6 Servicebarhet 
Vid bedömning av servicebarhet togs framförallt hänsyn till hur lättillgängligt komponenterna 
placerats. Servicebarhet är viktigt för att kunna utföra reparationer i fält.  

3.2.2.7 Mobilitet 
Mobilitet tar i beaktning hur den tillgängliga energin i motorerna kan överföras till marken. 
Med mekaniskt sammankopplade axlar och differentialspärrar kan hög energi överföras till de 
hjul som har bra kontakt med underlaget. Samtidigt innebär denna typ av mekanisk låsning att 
fordonet blir mer svårmanövrerat. Full mobilitet är följaktligen mycket svår att uppnå men 
motsvarar att hela motorkraften går att flytta mellan fordonets hjul. 
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3.3.3 Ekonomi 
Produkter som är mer ekonomiskt försvarbara är att föredra framför dyrare varianter. Priset 
för en produkt vägs mot prestanda och andra faktorer. Ekonomi utvärderades utifrån två 
perspektiv; seriekostnad samt utvecklingskostnad och komponentsamhörighet.  

3.3.3.1 Seriekostnad 
För att ta fram en jämförande seriekostnad för varje koncept användes inköpspris för 
befintliga komponenter. För icke existerande komponenter uppskattades en kostnad i samråd 
med handledare utifrån befintliga komponenter och inkomna offerter. Kostnaden för varje 
koncept sammanställdes och utgjorde grund för en objektiv bedömning. Endast kostnader för 
växlar och elmotorer vägdes in. Kostnader för exempelvis lager, axlar och förband är inte 
medräknade, då dessa är svåra att uppskatta och med små skillnader mellan koncepten.  

3.3.3.2 Utvecklingskostnad och komponentsamhörighet 
Utvecklingskostnaden är direkt kopplad till antalet nya komponenter som behöver utvecklas. 
De koncept där inga nya komponenter behöver tas fram erhöll högsta betyg.  

3.3.4 Uppfyllande av kravspecifikation 
Denna punkt behandlade i vilken utsträckning de ställda kraven och önskemålen på koncepten 
uppfylldes. Avdrag i betyg gjordes då annan fälgdimension krävdes och i de fall där 
samverkan mellan hjulen, axlarna och elmotorerna ej bedömdes som fullgod. 

3.3.5 Känslighetsanalys 
För att säkerställa att rätt koncept gick vidare gjordes en känslighetsanalys i 
utvärderingsmallen. I utgångsläget viktades kategorierna Layout, Prestanda, Ekonomi och 
Uppfyllande av Kravspecifikation alla lika. Beroende på vem som gör viktningen bedöms 
områdena olika viktiga. För att se spridningen i resultatet viktades de olika kategorierna i tur 
och ordning dubbelt mot de andra och koncepten rangordnades därefter på nytt.  
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3.3 Resultat 
Här redovisas resultatet från utvärderingen och resultatet av den känslighetsanalys som 
genomfördes. 

3.3.1 Utvärderingsmatris 
Alla enskilda betyg sammanfattades i en utvärderingsmatris, se Bilaga A. Den redovisade 
tabellen innehåller oviktade betyg på huvudkategorierna Layout, Prestanda, Ekonomi och 
Uppfyllande av kravspecifikation som här alla vägts in lika i slutbetyget. 

3.3.2 Känslighetsanalys 
Resultatet av känslighetsanalysen redovisas i Bilaga B. I listan nedan presenteras de 
slutgiltiga resultaten. 

1. Koncept 2b 
2. Koncept 2a 

Koncept 1b 
4. Koncept 3a 
5. Koncept 2d 

Koncept 2e 
7. Koncept 2c 
8. Koncept 4a 
9. Koncept 5c 

10. Koncept 5b 

11. Koncept 1a 
12. Koncept 4b 
13. Koncept 5d 
14. Koncept 3b 
15. Koncept 4c 
16. Koncept 4d

Utifrån dessa resultat och efter godkännande av handledare valdes tre koncept ut för fortsatt 
arbete. Första koncept som valdes ut var koncept 2b, andra koncept som valdes ut var koncept 
1b och som nummer tre valdes koncept 3a ut. Fortsatt arbete med dessa tre koncept 
förankrades hos bland andra Hägglunds VD Jan Söderström, konstruktionschef Johan Hägglöf 
och projektansvarig för SEP Örjan Olsson.  

Koncept 2a gick inte vidare med motiveringen att styrelektroniken förmodligen inte ryms 
enbart i ramen samt att konceptet var för likt koncept 2b. 

Nämnvärt är att koncept 2b framstår som det bästa konceptet oavsett viktning inom det 
området analysen sträcker sig. Det är även värt att notera att navmotorlösningen som sitter i 
SEP 6x6 hamnade på plats 11.  

Utvärderingen visade att drivmotorn är att föredra framför styrmotorn i så gott som alla fall 
där fler motoralternativ utvärderades för samma koncept. I fortsättningen behandlades endast 
drivmotorn.  
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4 VIDAREUTVECKLING AV VALDA KONCEPT 
Detta kapitel presenterar det fortsatta arbetet med koncept 1b, 2b och 3a. Arbetet fördjupades 
med mer ingående konstruktion och dimensionering efter delvis nya direktiv. 

4.1 Förutsättningar 
Med koncept 1b, 2a och 3a valda för vidare arbete erhölls nya direktiv. Alla koncept skulle 
använda sig av drivmotorn, vilket innebar att vissa ändringar av ramens tvärsnitt krävdes för 
att rymma elmotorerna. Arbetet fortgick med utgångspunkt att rambalken kunde justeras men 
ändringarna skulle strävas efter att vara små. Under pågående vidarearbete, oberoende av 
detta arbete, breddade Hägglunds ramen med 36 mm. Ramens nya tvärsnitt visas i Figur 40. 
Axlarnas placeringar och inbördes avstånd behölls oförändrade, se Figur 41. 

 

Figur 40. Rambalkens tvärsnitt. Mått i mm. 

 

Figur 41. Axelavstånd för SEP 8x8. Mått i mm. 

Specificerat innehåll i ramen var elmotorer om totalt 320 kW märkeffekt, kraftelektronik om 
totalt 160 dm3, styrmekanik för axel 1, 2 och 4, kablage, kylledningar, samt växlar. I Tabell 6 
nedan redovisas de kablar och slangar som skulle rymmas i ramen.  

Tabell 6. Antaget kablage i rambalken. 

Typ av slang Yttermått Antal 

Kylning av elmotor ø 30 mm 2  

Kraftmatning 38mm x 22 mm 2 

Elkablage ø 10 mm 4 

CTIS ø 15 mm 2 

Fjädring ø 25 mm 2 

Kylning av växlar ø 25 mm 2 
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Växlarna var likt tidigare en reduktionsväxel, en H/L-växel samt en differential med 
differentialbroms eller differentialspärr. För att kravet på fordonets maxhastighet (110 km/h) 
skulle uppfyllas krävdes totalt utväxlingen 1:17 vid högväxel och med det ställda kravet på 
dragkraft krävdes 1:70 vid lågväxel för vald motor, max 8000 rpm. Den givna 
navreduktionsväxeln har utväxlingen 1:5,2. Differential och reduktionsväxel skulle därmed ha 
utväxlingen 1:3,3 och vid lågväxel krävdes ytterligare en utväxling 1:4,1. Powershift mellan 
hög- och lågväxel var fortfarande ett önskemål men inget krav.  

SEP 8x8 styr på axel 1,2 och 4. Styrningens mekanik är delvis placerad i ramen. Axel 1 och 
axel 2 styrs mekaniskt medan axel 4 styrs med hjälp av hydraulik. Figur 42 visar layout för 
styrmekanik i ramen.  

 

Figur 42. Layout för styrning. 

Styrningen på axel 1 och axel 2 sker idag genom länkarmar som båda är kopplade till samma 
styrservo. Styrstagen är preliminärt placerade framför axel 2 och framför axel 1. Axel 4 har 
styrcylindern placerad bakom sig. För samtliga konceptförslag har styrning på axel 2 endast 
kunnat göras med styrcylinder eftersom styrmekaniken kolliderade med motorer och växlar. 
(Hägglunds, 2008) 

4.2 Konceptkonstruktion 
I detta avsnitt redovisas för tillvägagångssättet vid mer detaljerade konstruktioner av de 
utvalda koncepten. Arbetet har gjorts iterativt och inte alltid i samma ordning som nedan 
redovisat. Lösningar som förkastats redovisas ej. 

4.2.1 Anpassning av elmotor 
Drivmotorn behövde skalas om för rådande effektbehov i de olika koncepten. Motorn 
skalades linjärt mot förändring av effektiv längd hos stator och rotor, se avsnitt 2.3.1.4 
Ändring av parametrar i elmotor. Dimensioner för givare, lager och hus hölls i övrigt intakta. 
Skalningen av motorn utfördes efter noggranna studier av detaljritningar över motorn. 

Senare i arbetet gjordes förslag till hur motorns hus skulle kunna konstrueras för att rymma de 
ingående komponenterna för respektive konceptförslag. 
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4.2.2 Växeldimensionering 
För växeldimensionering användes främst Kugg för Windows (Datorkonsult Göran Olsson 
AB). Begräsningar i programmet gjorde arbetet iterativt för att erhålla växeldata. Största 
tillåtna diametern för respektive växel samt nödvändig utväxling och vridmoment gav 
planetväxlarnas bredd samt ingående kugghjulsstorlekar. Livslängden för växlarna antogs 
vara densamma som fordonets beräknade livslängd, 1600 timmar. Beräkningarna i Kugg för 
Windows gällande planetväxlar med rak kugg sker enligt Svensk Standard SS 1871. 

4.2.3 Växelkonstruktion 
Till att börja med utreddes för de olika koncepten i vilken ordning växlarna skulle placeras. 
Här vägdes krav på smörjning och kylning in och möjlighet till powershift. Ordningen 
påverkade även växlarnas totala längd som strävades efter att hållas till ett minimum. 

Olika möjligheter för H/L-växel sågs över, samt i koncept 3a studerades olika förslag till hur 
differentialväxlingen kunde lösas.  

Alla rörliga delar i växlarna krävde lagringar och förslag på lagerplaceringar och lagertyp har 
tagits fram för alla koncept. Lager valdes ur SKF:s standardsortiment. Lagren valdes utifrån 
storlek och maximalt tillåtet varvtal och beräkningar på lagrens livslängd eller krafter på 
lagren avgränsades från detta arbete. Då alla växlar är av planetväxeltyp blir kraftresultanten i 
lagren i regel små, bortsett från lagren i planethjulen. Dimensionering av dessa har avgränsats 
från detta arbete.   

De högvarviga växlarna kan dessutom komma att kräva spraysmörjning enligt 
uppdragsgivare. Konstruktion av smörjsystem för växlarna har avgränsats från detta arbete, 
detsamma gäller kylning av växlarna. Däremot har dessa framtida behov beaktats vid 
konstruktion och förslag till smörjning och kylning har tagits fram för att påvisa 
möjligheterna. 

Den mest tidskrävande delen av vidarearbetet var konstruktionen av H/L-växeln. Framförallt 
hur själva växlingen skulle gå till. Ett krav som ytterligare ställdes var att fordonet skulle 
kunna växla under rörelse vilket resulterade i att även ett friläge behövs i hög/låg-
mekanismen. För koncept 3a innebar kravet på totallängden att hög/låg-mekanismen även 
skulle komprimeras kraftigt för att lösningen ska kunna vara realiserbar. 

4.2.4 Layout i ramen 
Med mer detaljerade modeller av växlar och motorhus kunde verifiering av layouten i ramen 
göras. Modellerna placerades tillsammans med angränsande komponenter i ramen, som 
axelväxel, kablage, styrmekanik och kraftelektronik. Kraftelektroniken representerades av en 
box med största möjliga volym. Med alla komponenter på plats kontrollerades om, och i så 
fall var och hur mycket, ramen behövde justeras.  

4.3  Resultat 
I följande avsnitt presenteras det slutgiltiga resultatet av konstruktionsarbetet. Delresultat som 
användes för ytterligare konstruktion redovisas ej, utan anses som en del i 
konceptkonstruktionen.  
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4.3.1 Prestanda 
Utifrån tidigare beräknade rull- och luftmotstånd (avsnitt 2.4.1 och 2.4.2) togs en teoretisk 
modell av accelerationen på plant underlag fram, se Figur 43. För modellen användes 
motordata för drivmotorn (avsnitt 2.3.1.3.3). Utväxling för högväxel användes och fordonet 
antogs väga 25 ton. Två accelerationsförlopp modellerades, vid märkeffekt och vid maxeffekt. 
För att kunna tillgodogöra prestandan vid maxeffekt krävs batterier som tillfälligt kan förse 
elmotorerna med den extra effekt som krävs. Vid beräkningar för märkeffekt tog acceleration 
från 0 – 40 km/h 13 sekunder och 0 – 70 km/h tog ungefär 27 sekunder. Vid maxeffekt tog det 
7 sekunder att accelerera från 0 – 40 km/h och 21 sekunder från 0 – 70 km/h. Toppfart i båda 
fallen var 110km/h.  

 

Figur 43. Hastighet som funktion av tid under acceleration med högväxel. 

Kurvan gäller för alla koncept som valdes ut för vidarearbete eftersom total effekt, motorval, 
utväxlingar och fordonsutseende är detsamma. 

4.3.2  Koncept 1b 
Tidigt i vidareutvecklingen av koncept 1b visade det sig att konceptet inte var realiserbart. 
Detta på grund av att utrymmet i ramen inte räckte till, se Figur 44. Med låsta axelavstånd 
inträffade kollisioner mellan komponenterna oavsett hur motorerna med tillhörande 
växelpaket vändes. 

 

 

Figur 44. Sidvy av koncept 1b. Elmotorerna kolliderar i det inringade området. 

All kraftelektronik fick ej plats i ramen med motorerna i det läget som gav minst kollisioner, 
utan endast hälften, ungefär 80dm3. Detta koncept kan möjligen realiseras med en annan 
motor, men då skulle resterande del av kraftelektroniken ändå kräva plats som antingen 
inkräktar på rollmodulen eller på annat utrymme. Möjligen skulle kraftelektroniken kunna få 



 56 

plats där dagens summeringsväxel sitter, men det skulle innebära att högspänningskablar 
behöver dras långa sträckor. 

Som följd av detta beslutades i samråd med handledare att inget djupare arbete skulle utföras 
beträffande detta koncept.  

4.3.3  Koncept 2b 
Befintlig och beprövad teknik utnyttjades i stor utsträckning. Placering av motor och växel 
mellan axlarna gav tillräckligt utrymme för lösningen.   

4.3.3.1 Växelkonstruktion 
Figur 45 visar en schematisk bild över motor och växel. Placering av H/L-växeln före eller 
efter reduktionsväxeln har båda för- och nackdelar. Med H/L-växeln först blir krafterna på 
växeln mindre, men varvtalet större. Det omvända gäller om växlarna skulle placeras i andra 
arrangemanget. I koncept 2b, där powershift ansågs möjlig, placerades H/L-växeln efter 
reduktionsväxeln. I lamellkopplingar är ett lägre varvtal fördelaktigt då det minskar de 
hydrauliska förlusterna som uppstår mellan lamellerna. 

 

 

Figur 45. Schematisk bild över motor och växel för koncept 2b. 

4.3.3.1.1 Hög-/lågväxel 
H/L-växeln kunde konstrueras på flera sätt. Ett alternativ var att använda synkringar och 
klokopplingar i likhet med navväxeln i SEP 6x6. Detta skulle ej möjliggöra powershift medan 
växling i fart vore möjlig. Hägglunds nuvarande leverantör hade dock inte tillräckligt stora 
komponenter i sitt sortiment.  

Då det fanns relativt stor tillgänglig volym för detta koncept, fanns utrymme att använda 
lamellkopplingar för växlingen. Detta kan utnyttjas om en växel med powershift-möjligheter 
eftersträvas. En sådan växel har dock större förluster på grund av viskös friktion.  

Det sista aktuella alternativet var att utnyttja lösningen från koncept 3a, som presenteras 
noggrannare i avsnitt 4.3.4.1.1.  

4.3.3.1.2 Differential 
Syftet var att samma differentialer som används i mekaniska SEP 8x8 också skulle kunna 
användas för detta koncept. Den aktuella växeln från ZF, modell bk-du, fanns i två varianter, 
antingen med eller utan genomgående axel. Den senare varianten användes i koncept 2b. 

Axelväxel 

Hög-/lågväxel 

Reduktionsväxel 

Elmotor 
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Axelväxeln har utväxlingen 1:1.13 och en begränsning för maximalt ingående varvtal på 
3200rpm. Växeln har in- och utgående axlar skärande varandra, vilket ansågs lämpligt för 
möjligheten att få plats med motor och växlar i ramen. Skulle en axelväxel med korsande 
axlar i olika plan användas måste ett extra växelsteg användas för att centrera motorn i ramen.  

Eftersom konceptet innebär att axel 1 och 2 samt 3 och 4 kopplas samman finns risk för wind-
up, men med en längsgående differential förhindras detta. Eftersom axlarna är relativt korta 
och grova har utgångspunkten varit funktionalitet utan längsgående differential. 

4.3.3.2 Lager 
Konstruktionen lagrades för att fixera samtliga komponenter och för att kompensera för viss 
axiell rörelse. Vid placering av lager togs hänsyn till framtida montering. Lagerberäkningar 
avgränsades från arbetet. Detta motiveras av att planetväxlar används som ger små 
kraftresultanter utanför planetväxeln som måste tas upp av lager, kraften på planethjulen blir 
dock stora. Endast lager med passande storlek användes och lagrets begränsande hastighet 
kontrollerades att vara större än det varvtal som komponenten kan uppnå.   

4.3.3.3 Förslag på layout 
Nedan redovisas förslag på layout för konceptet. På grund av sekretess visas inte någon 
genomskärningsbild av konceptförslaget med motor och växlar. Figur 46 och Figur 47 visar 
förslag på layout för motor, växel och kraftelektronik placerade i ramen. I utrymmet mellan 
axel 2 och axel 3 har 160 dm3 kraftelektronik placerats, vilket ansågs tillräckligt för de båda 
motorerna. 

 

Figur 46. Koncept 2b sett från sidan. 

 

Figur 47. ISO-vy av Koncept 2b. 

4.3.3.4 Smörjning och kylning 
Kylkanaler integrerades med huset runt statorn, likt ursprungsutförandet av motorn. Denna 
kylning är endast för motorn. För kylning och smörjning av växlar och lager kan smörjkanaler 
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dras i husväggarna utmed motorn. Det är brukligt att smörja nära rotationscentrum då 
smörjmedlet tar sig ut till följd av rotationen. Trycksmörjning föreslås, med en gemensam 
smörjkrets och smörjpump för alla motorerna. En lågt stående oljenivå bör eftersträvas i huset 
för att undvika plaskförluster.  

4.3.3.5  Förändring av ram 
Eftersom drivmotorn används kommer inte motorn rymmas helt i ramen. Om huset skulle 
tunnas ut i över- och underkant kan den rymmas, på bekostnad av kylsystemet som då 
behöver omdesignas. En smidigare lösning är att låta minskyddsplåtarna som monteras som 
lock under ramen ha utbuktnader där de två motorerna och växellådorna sitter. Ramhöjden 
behöver vara 400mm invändigt vid dessa utbuktnader. Figur 48 visar ramen med motor, 
växlar, kablage och ledningar framifrån. Med den givna ramformen måste komponenterna träs 
in i ramen. Genom att vinkla flänsarna som håller skyddsplåten utåt istället möjliggörs för 
enklare montering.  

 

Figur 48. Motor placerad i ramen med kablar, axelväxel och kraftelektronik, sett framifrån. 

4.3.4 Koncept 3a 
Två förslag på växellayout studerades. Fokus lades på att ta fram en lösning där motorns 
längd och den största diametern minimeras för att undvika alltför stora modifieringar av 
rambalkens tvärsnitt. Schematiska bilder av de olika förslagen visas i Figur 49 och Figur 50. 
Av sekretesskäl presenteras ej resultat, förklaringar och figurer kopplade till den mer 
detaljerade konstruktionen av koncept 3a. 

 

 

Figur 49. Schematisk bild över koncept 3a, förslag 1. 
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Figur 50. Schematisk bild över koncept 3a, förslag 2. 

4.3.4.1 Växelkonstruktion 
Av såväl utrymmes- som praktiska skäl placerades H/L-växeln före differentialen. En omvänd 
konfiguration skulle innebära dubbla H/L-växelsteg vilket skulle bygga mer på växelns längd. 
I den första lösningen kombinerades reduktionsväxeln med differentialen vilket gjorde att 
hög/lågväxeln blev första växelsteget.  

För att validera den andra lösningen utnyttjades samma H/L-växel. För det här förslaget var 
den omvända ordningen av reduktionsväxeln och H/L-växeln möjlig. Då hade motorns 
moment växlats upp innan H/L-växeln och växlingsmekanismen hade behövt dimensioneras 
för ett högre moment och därmed tagit mer plats. 

4.3.4.1.1 Hög-/lågväxel  
Växlingsförloppet kan delas in i två steg. I det första steget frikopplas motorn från utgående 
axel. Detta föreslås ske genom frikoppling av ringhjulet i H/L-växeln. Vid friläge kommer 
motorns varvtal att synkroniseras med hjulens hastighet för given växel. I nästa steg sker 
växling. Då kopplas motorns rotoraxel samman med nästa reduktionsväxels solhjul. Vid 
högväxel kommer således inte den första reduktionsväxeln att utnyttjas. 

En noggrannare beskrivning av växelmekanismen och växlingsförloppet redovisas i en 
separat rapport, ”Funktionsbeskrivning av utvalda koncept”. Denna har säkerhetsklassats av 
Hägglunds och är ej offentlig. 

4.3.4.1.2 Differential 
Två förslag utvärderades för hur en differential kunde åstadkommas. Det första framtagna 
förslaget bygger på en vanlig differential som anpassats för längsgående transmission. Det 
andra förslaget erhölls från uppdragsgivare. Förslaget baserades på teknik som finns i bland 
annat fördelningslådor hos fyrhjulsdrivna bilar, exempelvis hos Subaru. Tekniken benämns på 
engelska Single Plane Double Planet Differential och redovisas ej i denna rapport. 
(Hägglunds, 2008) 

4.3.4.2 Lager 
Lagring har undersökts enligt samma förutsättningar som koncept 2b. I Bilaga C redogörs för 
de lager som använts i koncept 3a. 
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Elmotor 
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4.3.4.3 Förslag på layout 
Nedan redovisas förslag på layout för koncept 3a. Av sekretesskäl presenteras ej någon 
genomskärningsbild för layoutförslag på motor- och växelkonstruktion.  
Figur 51 visar istället modeller av motorhusen för de båda förslagen.  Figur 52 och Figur 53 
visar förslag på layout för motor och växel placerade i ramen. 

 

 
Figur 51. Yttre mått för koncept 3a 

 

 

Figur 52. ISOvy på koncept 3a, förslag 1. 

 

Figur 53. Sidovy på koncept 3a, förslag 1 

4.3.4.4 Smörjning och kylning 
Smörjning och kylning undersöktes i enligt samma förutsättningar som koncept 2b. 
Ytterligare ett alternativ lämplig för 3a kan vara att skapa en kanal i den genomgående axeln, 

R = 200 mm 

436 mm 

R = 200 mm 

437 mm 

Förslag 1 Förslag 2 
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dit smörjmedlet trycks in, för att senare komma ut vid växlarnas kuggingrepp.  Detta kräver 
förmodligen tryckoljetätningar kring området där smörjmedlet trycks in i motoraxeln samt 
tätade lager mellan genomgående axel och motoraxel. I Figur 54 visas de tilltänkta områdena 
för kylkanaler samt område där olja kan föras in i den genomgående axeln. 

 

Figur 54. Genomskärningsbild av motor och axlar i koncept 3a med smörjkanaler inritade. 

4.3.4.5 Förändring av ram 
Nuvarande ram var för liten för att rymma koncept 3a, se Figur 55. Föreslagna förändringarna 
var dock små att lösningen trots allt borde fungera efter en noggrannare dimensionering. 
Främst behövdes ramen korrigeras i höjdled. Detta skulle påverka markfrigången, men i 
övrigt skulle inte övriga delsystem påverkas. Med framtagna mått för motorpaketet krävdes 
följande förändringar för koncept 3a. 
 

• Breddning av ramen till 437 mm plus spel. 
• Justering av ramens höjd till 400 mm plus utrymme för kablage och spel. 
• Förändringarna av ramen kan göras lokalt eller genomgående för hela balken. 

 

Figur 55. Koncept 3a i befintlig ram.  
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I detta kapitel diskuteras och sammanfattas den genomförda konceptstudien. I kapitlet 
diskuteras även gångbarheten av den framtagna utvärderingsmodellen och resultatet av 
studien utvärderas. 

5.1 Diskussion 
Utifrån de 17 förslag som togs fram vid konceptgenereringen sorterades 15 koncept bort av 
olika anledningar. De två återstående ansågs båda vara genomförbara och med ett väl 
uppfyllande av kravspecifikationen. Urvalet av koncept genom utvärderingsmodellen ansågs 
tillförlitlig då sakkunniga från Hägglunds har fått lämna sina synpunkter på 
utvärderingsmodell och resultat. 

Punkten genomförbarhet i utvärderingsmodellen påverkade starkt resultatet och användes för 
att sänka betyget hos koncept där det tidigt framgick att det skulle krävas omotiverat stora 
förändringar av ram eller chassi, eller där alltför outvecklad teknik krävts.  

Det mest uppseendeväckande med utvärderingen var att den nuvarande lösningen med 
navmotorer hamnade långt ner på listan. Detta beror troligen inte på att navmotorer i sig är 
dåliga utan blir som följd av de ställda kraven. Eftersom navmotorkonceptet inte uppfyllde 
kravet om fälgstorlek och motorsamverkan, och dessutom var relativt dyrt, placerade sig inte 
konceptet framstående.  

De valda koncepten ses som trovärdiga lösningar för framtiden, då de fungerar väl med både 
förbränningsmotorer och framtida lösningar som till exempel bränsleceller.  

Koncept 5c är det fördelaktigaste alternativet av parallell- och komplexhybriderna. 
Volymseffektiviteten förtjänar möjligen ett högre betyg än det erhållna i utvärderingen (betyg 
2) eftersom den för att vara en parallellhybrid är mycket kompakt. I utvärderingen har den 
dock jämförts med seriehybrider som helt saknar den mekaniska drivlinan från dieselmotorn, 
vilket är orsaken till det låga betyget. Om ej extrema krav ställs på prestanda skulle koncept 
5c även kunna köras som en ren seriehybrid likt koncept 2b. Även bränsleekonomin skulle 
därför kunna förbättras. Trots detta skulle koncept 5c inte tillhöra de mest fördelaktiga 
koncepten, men klättra någon plats i resultatlistan. 

Både lösningarna för koncept 2b och 3a har goda utvecklingsmöjligheter och kan i framtiden 
användas i andra fordon än 8x8, då den kan installeras i stort sett vilken rambalk som helst. 

Underlaget för utvärderingen redovisades i en separat rapport med hänsyn till sekretess. 
Metoderna för utvärderingen har redovisats för att ge förståelse för hur utvärdering har gått 
till och utelämnar endast företagsspecifika data på verkningsgrader och kostnader. Resultaten 
i form av betyg har redovisats för att ge läsaren möjlighet att jämföra de olika koncepten mot 
varandra men förhindrar samtidigt att känslig information når konkurrenter.  

På grund av sekretess utelämnades även delar av beskrivningar och skisser som visar hur 
koncepten är tänkta att konstrueras. Istället gjordes en separat rapport som detaljerat beskriver 
funktionen hos de båda konceptförslagen. Båda dessa rapporter är enbart för internt bruk på 
Hägglunds. Syftet med en mer detaljerad konstruktion av de valda koncepten var att verifiera 
lösningarnas realiserbarhet. Som följd av att båda koncepten ansågs mycket intressanta för 
framtida projekt inom företaget behövde detaljlösningar, främst rörande växlingsmekanismer, 
hållas hemliga. Konstruktionsarbetet att ta fram dessa lösningar kan ses som ett separat arbete 
för att verifiera konceptstudien.  
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Vid vidareutvecklingen av de två koncepten fördes diskussioner med konstruktörer på 
Hägglunds. Utifrån deras synpunkter dimensionerades vissa kritiska komponenter, som till 
exempel planetbäraren. Under samtalet framgick också att beräkningsstandardaden SS 1871, 
som programmet Kugg för Windows använder, i de flesta fall överdimensionerar kugghjulen. 
Det medför att de framtagna konceptkonstruktionerna antagligen är något 
överdimensionerade, enligt en intern verifiering som gjorts på Hägglunds.  

De elmotorer som uppdragsgivaren föreslog var alla av typen permanentmagnetiserade 
synkronmotorer. Litteraturstudien framhävde denna motortyp som mest lämpad för det 
aktuella ändamålet och de motorer som föreslogs från Hägglunds var alla redan anpassade för 
projeket vilket innebar att det inte fanns anledning att ifrågasätta motorvalet. 

Ur minskyddshänsyn kan en v-formad botten vara att föredra, vilket skulle innebära att den 
utstickande delen av motor och växel för koncept 2b är accepterbar. För koncept 3a, som är 
för stor över hela bredden löser inte det problemet.  

Vid redovisning på Hägglunds visade det sig att koncept 3a var mycket intressant även för 
BvS10 och BV206 och ett nytt examensarbete rörande dessa fordon togs vid där det här 
arbetet slutade.  

5.2 Slutsatser 
Koncept 2b och koncept 3a visades sig uppfylla den uppsatta kravspecifikationen bäst. Dessa 
två koncept gjordes det fördjupande arbete kring. Koncept 1a är bevisligen redan en 
fungerande lösning, men fick sämre betyg till följd av ställd kravspecifikation. Koncept 4a 
kan vara möjligt om motorn placeras där dagens summeringsväxel sitter. 

Koncept 1b som ansågs vara ett av de fördelaktigaste koncepten är ej genomförbart av 
utrymmesskäl. Resultatet av den fördjupande studien belyste även att koncept 3b, 4b, 4c och 
4d ej är möjliga att genomföra med endast små förändringar av ramen. Koncept 5a ansågs 
ogenomförbart till följd av att tekniken är outvecklad. 

Koncept 5b, 5c och 5d ansågs möjliga men utvärderingen fastställde att de ej är att föredra 
framför valda koncept, men att 5c är det fördelaktigaste av dessa koncept. 

För koncept 2a, 2c, 2d och 2e kommer förmodligen inte all kraftelektronik att få plats i ramen 
utan tvingas till annan plats.  

Vidareutvecklingen visade att såväl koncept 2b som 3a är realiserbara och att det finns en rad 
möjligheter till förbättringar jämfört med den existerande navlösningen. Eftersom konceptet 
med navmotorer redan är utvecklat måste det nya konceptet ställas mot det befintliga. Jämfört 
med navmotoralternativet innebär de båda koncepten: 

• Möjlighet till 20″-fälgar 
• Ökad samverkan mellan motorer 
• Ökat skydd för motorer och växlar 
• Kräver nya navreduktioner för pivotfunktion 
• Nya växlar, växlingsmekanismer, motorer, motorhus och axlar måste konstrueras  
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6 FRAMTIDA ARBETE 
Detta kapitel ger rekommendationer för fortsatt arbete. Beroende på hur uppdragsgivaren 
väljer att gå vidare finns en mer detaljerad beskrivning av vad som föreslås för de slutgiltiga 
koncepten 2b och 3a. 

6.1 Gemensamt för koncepten 
Arbetet som föreslås fortsätta kan delas upp dels i dimensionering av de olika komponenterna 
och dels i konstruktionsarbete för de delar som avgränsats från detta arbete. Framtida arbete 
specifikt för varje koncept redovisas i avsnitt 6.2–6.3. 

De komponenter som bör dimensioneras listas utan inbördes ordning nedan. 
• Planetväxlar  

o Kugghjulsdimensioner 
o Planetbärare 
o Ringhjulshållare i de fall de är rörliga 

• Lager 
• Axlar 

Det konstruktionsarbete som föreslås fortsätta listas utan inbördes ordning nedan. 
• Hus innefattande  

o Kylning 
o Smörjkanaler 
o Anslutningar till kylning och el 
o Förband till ramen 

• H/L-växel 
o Flyttarm för låsning av ringhjul 
o Styrcylindrar för förflyttning 
o Bomförband för låsning av ringhjul 
o Bromsmekanism för ringhjul 

• Koppling mellan motorns utgående axel och kardanaxel 
• Kraftelektronik 

Vidare bör det undersökas om motorhusets diameter går att ändra. Om motorns höjd skulle 
minska och som kompensation ökas på bredden för att erhålla samma kylning kan eventuellt 
motorn få plats i dagens ram, förutsatt att kablaget ryms. Om motorn fortfarande är för stor 
uppkommer frågan om hur ramen skall justeras rent praktiskt. En lokal förändring kan vara att 
föredra framför att ändra hela chassibalkens mått. 

När ytterligare arbete är gjort och prototyp har byggts bör lösningen på nytt utvärderas. 
Koncept 1a, som finns i och med SEP 6x6, bör ställas emot koncept 2b och/eller 3 igen 
beroende på hur Hägglunds väljer att gå vidare. Utgångspunkterna för den utvärderingen 
kommer förmodliget inte att vara desamma. Därefter kan eventuellt beslut om lösning för SEP 
8x8 elhybrid väljas.  
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6.2 Koncept 2b 
För koncept 2b finns fler alternativ på H/L-växel och som första del i vidarearbetet bör det 
väljas vilket av dessa som ska användas. Placering av lager i konceptet är ett förslag där 
hänsyn bara tagits till ett fåtal aspekter. Utförligare arbete rörande lagring bör göras.  

Behovet av en längsgående differential bör utvärderas noggrannare. SEP 8x8 använder 
momentsäkring att säkerställa att höga spänningar inte byggs in i systemet. Eventuellt 
fungerar en liknande lösning. Om längsgående differential behövs kan till exempel Single 
Plane Double Planet Differential, förslag 2 i koncept 3a, användas. 

6.3 Koncept 3a 
För koncept 3a måste en variant av differential väljas. Om motorn skall kunna göras mer 
kompakt bör möjligheten att glidlagra differentialens ringhjul för att spara längd undersökas. 
Dessa kommer att rotera vid exempelvis kurvtagning och då endast med låga, 
överslagsberäkningar visar på varvtal lägre än 500 rpm. Glidlagring bör kunna korta längden 
på motorpaketet med upp emot 20 mm. 

Vidare behöver ytterligare ett par komponenter specifika för koncept 3a dimensioneras. Det 
gäller differentialbromsen och differentialväxeln för förslag 1.  

Skulle reduktionsväxlarna som är kopplade till differentialen i förslag 1 kunna minskas i 
diameter kan kablaget dras i de fickor som bildas vid motorns kortändor. Detta kan eventuellt 
möjliggöras genom noggannare dimensionering och materialval. 
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