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Sammanfattning 
I en tid med ökande användning av allt dyrare fossila bränslen blir låg användning av dessa ett 
allt viktigare konkurrensmedel för biltillverkare. Toyota har länge legat i ledningen för 
forskning kring och produktion av hybridbilar. År 1997 lanserades för första gången deras 
hybridmodell Prius som sedan dess har uppgraderats vid två tillfällen, dels genom att 
komponenterna i hybridsystemet förbättrats, dels genom att bilen fått en sportigare design för 
att locka ett bredare spektrum av köpare. 
     Hybridsystemet består av en förbränningsmotor och två elmotorer som genom en 
planetväxel samverkar för att ge bra prestanda med låg bränsleförbrukning. I rapporten har 
planetväxeln analyserats med avseende på funktion, ingående delar samt dess roll i systemet. 
Avslutningsvis har även en övergripande jämförelse av ekonomin relativt en prestandamässigt 
likartad standardbil gjorts. 
     Genom att modellera planetväxeln i CAD har dess funktion enklare kunnat analyseras och 
visas i bilder och animationer för att förklara dess funktion enkelt även för den som inte har 
en teknisk bakgrund. 
     I den ekonomiska jämförelsen har Toyota Prius jämförts med Ford Focus 1.6 som har en 
109 hästkrafters förbränningsmotor, vilket ungefärligen motsvarar den prestanda som 
hybridsystemet levererar. 
     Genom att använda sig av elmotorer som har starkt moment vid lägre varvtal, i 
kombination med en förbränningsmotor som har bra moment först vid högre varvtal, 
kombineras det bästa från båda motorerna och ger låg bränsleförbrukning med en prestanda 
motsvarande en 110 hästkrafters förbränningsmotor från den endast 76 hästkrafter starka 
förbränningsmotorn. 
     Trots den avancerade funktionen är planetväxeln och övriga delar av växellådan relativt 
mekaniskt okomplicerade. Komplexiteten ligger istället i det elektroniska systemet som för 
varje liten ändring av driftförutsättningarna beräknar den optimala kombinationen av 
drivningen och styr motorerna därefter. 
     Den ekonomiska jämförelsen visar att konsumenten måste använda Toyota Prius i en 
region med subventioner för miljöbilar då inköpspriset annars gör att totalkostnaden över de 
första tio åren blir högre trots den lägre förbrukningen. 
     Utvecklingen på hybridmarknaden går starkt framåt och flera tillverkare lanserar nya 
hybridmodeller sedan Toyota visat att det finns en marknad för denna typ av bilar.
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Abstract 
As the world’s usage of fossil fuels are increasing, generating a rapidly increasing oil price, 
lowering the fuel economy of standard vehicles have become a key issue in the competition 
for the customers. Toyota has for a long time been in the lead concerning research and 
development of hybrid vehicles. In 1997 Toyota for the first time launched the until now best 
selling hybrid vehicle Prius, which has since then been upgraded two times with better 
engines, motors and batteries, but also with a more sporty look to attract a wider spectra of 
customers.  
     The hybrid system consists of an internal combustion engine combined with two electric 
motors that cooperate through a planetary gear to optimize the performance with a lowered 
usage of fuel. In the following report the planetary gear’s function, parts and behavior with 
the hybrid system have been analyzed. Finally an economical comparison between the Prius 
and a standard vehicle with equal performance has been done. 
     By modulating the planetary gear using CAD its function has been easier to analyze and 
also, due to the possibility to create explaining pictures and animations, making it easier to 
visualize. Furthermore have the use of a 3D model simplified the analysis of the planetary 
gear’s different operations and the understanding for each part’s purpose in the system. 
     For the economical comparison the Ford Focus 1.6 with its 109 hp have been chosen as an, 
to the Prius, equal standard car to compare with. 
     By using electric motors that have good torque at low revolution speed combined with a 
combustion engine with the best torque at higher revolution speed the best characteristics of 
the two types are combined giving the Prius containing a combustion engine with 76 hp the 
performance as if it had an engine with 110 hp. 
     Although the function of the planetary gear is complicated the mechanical construction of 
the planetary gear and the rest of the gearbox are relatively simple. The complexity of the 
system lies instead in the electronic control system that continuously calculates the optimal 
way to combine the motors and the engine and directs them thereafter.  
     The economical comparison shows that the consumer must use the Toyota Prius in an area 
with subsidies for environmentally friendly cars as the much higher purchase cost otherwise 
makes the total cost over time during the first ten years higher for the Prius despite the lower 
fuel usage. 
     The development in the hybrid car area is on a strong march forward. Since Toyota with its 
Prius model has shown that such a market exists, several other car producers have followed. 
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Inledning 
I en tid av mycket hög användning av fossila bränslen i en alltmer växande fordonstrafik 
ligger stort fokus på att begränsa användning av dessa bränslen, både av miljöskäl och av 
ekonomiska skäl eftersom oljepriset ständigt stiger. För personbilar har under senare tid 
forskning kring olika sätt att begränsa användningen av fossila bränslen bedrivits. Ett av alla 
de resultat som presenterats från denna forskning är Toyotas bilmodell Prius som är ett 
hybridkoncept där elmotor och bensinmotor utnyttjas tillsammans för att sänka 
energiförbrukningen och därmed användningen av fossila bränslen. 
     År 1997 kom Toyota med vad som idag är den avsevärt mest producerade hybridbilen sett 
över alla kategorier. Modellen bygger fortfarande på ursprungskonceptet med en 
förbränningsmotor och två elmotorer som arbetar tillsammans för maximal prestanda och 
minimal bränsleanvändning. Under de tio år som modellen funnits har den dock utvecklats 
genom bland annat effektivisering av batteriet, starkare motorer samt en sportigare design. 
Centralt i alla tre modeller sedan 1997 är den planetväxel som överför all energi från 
motorerna och därmed anses vara hjärtat i systemet. 
     I följande rapport kommer att redogöras för denna planetväxels uppbyggnad, funktion och 
roll i hybridsystemet under de olika driftsätt hybridbilen opererar. Detta görs med hjälp av en 
skapad CAD-modell för effektiv visualisering. En översiktlig ekonomisk jämförelse kommer 
också att genomföras för att utreda den direkt ekonomiska vinningen för den enskilda 
konsumenten. 

Syfte 
Det grundläggande syftet med projektet är att utreda planetväxelns roll i den hybridlösning 
Toyota implementerat i sin Priusmodell. Problemet delas upp i följande moment: 

• förklara planetväxelns uppbyggnad och funktion 
• utreda planetväxelns funktion i hybridsystemet 
• illustrera växelns egenskaper för de olika driftsätten genom att använda CAD. 

 
Ett andra syfte är att översiktligt se vad denna hybridteknik i dagsläget innebär rent 
ekonomiskt för den enskilde konsumenten. Detta sker genom en jämförelse mellan Toyota 
Prius och en prestandamässigt likvärdig standardbil. 

Metod 

Informationssökning om växeln och dess omgivning 
Internet 
För informationssökning har Internet använts till stor del då annan litteratur om just en 
specifik bilkomponent som en planetväxel är svår att finna. Värt att notera är att uppgifter 
som finns på Internet är mycket lika varandra i formuleringarna. Att säkerställa 
informationens äkthet genom att hitta helt oberoende källor har därför varit svårt. Källor som 
använts i arbetet är de källor som uppfattats som mest korrekta och trovärdiga. 

Verkstadsbesök 
För att få reda på information om vad hybridsystemet innebär för förbrukningen av energi 
samt för att bekräfta den information som inhämtats från Internet, har besök på 
Toyotaåterförsäljaren Europeiska Motor i Rissne samt Toyotas generalagent genomförts. Hos 
generalagenten har internetinformationen kontrollerats genom samtal med utbildnings- 
ansvarig Lars Bengtsson [1]. 
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Modellering av planetväxel i Solid Edge 
Syftet med konstruktion av planetväxeln i CAD-programmet Solid Edge var att på ett enkelt 
sätt illustrera planetväxelns konstruktion och funktion. Genom ett grafiskt gränssnitt kan 
växeln lätt förstås även av dem som inte har djupare kunskaper inom det tekniska området.  

Tillvägagångssätt 
För att på bästa sätt visa hur planetväxeln ser ut och fungerar har den modellerats tillsammans 
med de komponenter som ansluter till respektive motor. Prioritet vid modelleringen har varit 
att på bästa sätt försöka efterlikna den planetväxel som sitter i en Toyota Prius av årsmodell 
2001 [2]. Mindre vikt har lagts på att få geometriska mått för detaljerna någorlunda exakta 
eftersom det spelar mindre roll för visualiseringen. Vid generering av kugghjul har Solid 
Edges egen kugghjulsdesigner använts för att skapa kugg med evolventprofil och önskade 
mått. Planetväxeln består i verkligheten av kugghjul med snedkugg, vilket också går att 
generera i CAD för kugghjul med yttre kugg. Detta fungerar dock inte för inre kugg, vilket 
ringhjulet har, varför raka kugg har använts i modellen. För information om val av kuggantal 
samt beräkningar av rotationshastigheternas relationer, se ”Bilaga A – Beräkning av 
planetväxelns dynamik”. 

Prisjämförelse mellan Toyota Prius och en standardbil 
För att jämföra Toyota Prius ekonomi med en bil som inte är hybridbil utan endast drivs med 
en bensinmotor har Ford Focus [3] med en 1,6 liter stor motor på 109 hästkrafter valts 
eftersom den stämmer bra överens med Toyota Prius med avseende på körprestanda. 
Jämförelsen är beräknad för pendling i Stockholm, 3 mil till arbetet via tullarna vid dyraste 
tillfället och tre mil från arbetet vid dyraste tillfället. Ytterligare jämförelse är gjord för 
samma pendling till en mindre stad utan tullar och parkeringssubventioner, i det här fallet 
Nyköping. Utöver körningen för pendling antas ytterligare ungefär 1 000 mil/år utan tull- eller 
parkeringsavgifter. Reparationskostnader eller ytterligare servicekostnader har inte tagits med 
i beräkningen. För tabell över uträkningen se ”Bilaga B – Kostnadsjämförelse” 

Antaganden och fakta om kostnader och data i jämförelsen för Stockholm 
• Bensinpris: 12,49 kr/liter [4]. 
• Trängselavgift per passage: 20 kr [5]. 
• Trängselavgift maximalt per dygn: 60 kr [5]. 
• Arbetsdagar per år: 231, undantaget helger och storhelger samt 5 veckors semester. 
• Total drift per år: 2 400 mil, antaget ungefär 1 000 mil utöver pendlingsdriften. 
• Räntekostnad eller inkomstbortfall för pengar som inte är investerade på ett 

räntebärande sätt: 6,5 % årlig ränta.  
• Amorteringstid 8 år, lika stor amortering varje år. 
• Parkeringsavgift: 60 kr/arbetsdag [6]. 

Antaganden och fakta om kostnader och data i jämförelsen för Nyköping 
Antaganden som avviker från ovanstående: 

• Trängselavgift existerar inte. 
• Parkeringsavgift: 700 kr/år. Betalas även för Toyota Prius. 
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Resultat 

Översikt av planetväxel 
En planetväxel är en kugghjulsväxel liknande ett planetsystem, därav namnet. I Figur 1 nedan 
visas en principbild av en planetväxel med solhjul (1), fyra stycken planethjul (2) fästade på 
planetbäraren (3) samt utanför allt ett ringhjul (4) med invändig kugg. Planethjulen, som kan 
vara både fler eller färre än fyra, roterar helt fritt runt sin egen axel samt runt systemets axel 
synkront med planetbäraren. 
     För planetväxlar gäller oftast att en av de tre ingående axlarna solhjul, planetbärare eller 
ringhjul låses, vartefter övriga två axlar lämnas rörliga för växling. Växelns fördel gentemot 
övriga kuggväxlar är att planetväxeln kan växla mellan koaxiala axlar. Nackdelen ligger i att 
verkningsgraden blir lägre då det är fler kuggingrepp involverade. 
 

 
 

Figur 1. Planetväxel med numrerade komponenter 
 

Övriga användningsområden för planetväxlar 
Planetväxel är en vanlig växeltyp och används vid en rad olika tillämpningar förutom 
exemplet som bearbetas här i rapporten. Några exempel följer nedan:  

• Navväxel till cyklar. Fördelen med planetväxeln i denna typ av växel är att alla 
komponenter kan monteras väldigt kompakt. 

• Varvtalsreduktion i skruvdragare. I denna tillämpning är det en fördel med koaxiala 
axelutgångar, det vill säga centrerade runt samma linje. 

• Vissa automatväxellådor till bilar. 
• Reduktionsväxel i gasturbiner. 

2

2

4 

1
3 
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Toyota Prius växellåda 
Figur 2 nedan är fotograferad hos Toyotas generalagent och visar en genomskärning av 
växellådan. Planetväxeln och reduktionsväxeln ligger i oljebad då växeln är monterad i bilen. 
Huvudkomponenternas positioner är markerade i figuren enligt följande: 

A. planetväxeln 
B. större elmotorn MG2 
C. mindre elmotorn/generatorn MG1 
D. axelinfästning till förbränningsmotor 
E. reduktionsväxel mellan planetväxel och utgående axel 
F. kedjerem för drivning mellan planetväxel och reduktionsväxel. 

 

 
 

Figur 2. Hela Toyota Prius växellåda i genomskärning med de viktigaste 
komponenterna markerade 

Toyota Prius planetväxel och dess komponenter 
I Priusmodellens växellåda är planetväxeln den komponent som fördelar effekt och moment 
mellan motorer, generator och drivhjulen. Planetväxeln visas på sidan 8 i Figur 3 i sin helhet 
samt i Figur 4 exploderad för att visa alla ingående komponenter. Observera att den verkliga 
planetväxeln har snedkugg på insidan av ringhjulet, planethjulen samt solhjulen till skillnad 
från modellen, se avsnittet ”Konfiguration av planetväxeln i Solig Edge” under ”Metod” 
ovan. 
 

A 

B 

C

D

E

F 
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Figur 3. Planetväxeln i sin helhet 
 

 
 

Figur 4. Exploderad bild av planetväxeln 

Axelinfästning till MG2 
Axelinfästningen till MG2 är fäst vid motoraxeln med splines, se A i Figur 5, och för vidare 
allt moment från MG2 till ringhjulet via splines i skivans periferi, se B i Figur 5. Ringhjulet 
sitter alltså helt låst mot elmotorns axel utan några kopplingar. Skivan fungerar också som 
lock till planetväxeln. 
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Figur 5. Axelinfästning till stora elmotorn MG2 sedd från sidan där axeln MG2 
går in och fäster med splinesen vid A i figuren 

Ringhjul 
Ringhjulet i Figur 6 sitter ihop med axelinfästningen till MG2 har invändiga kugg för 
samverkan med planethjulen. Utanpå ringhjulet sitter förutom de splines som fäster i 
axelinfästningen även större fästen, A i Figur 6, som rotationslåser det yttre kugghjulet med 
ringhjulet. 
 

 
 

Figur 6. Ringhjulet med 78 invändiga kugg och fästen för de splines som 
sammanbinder med MG2:s axelinfästning. Större splines som fäster i det yttre 

kedjekugghjulet syns vid A i figuren. 

A

B

A
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Planetbärare 
Planetbäraren i Figur 7 håller de fyra planethjulen på plats runt solhjulet och roteras av axeln 
som sitter förbunden med förbränningsmotorn, se nedan under rubriken ”Motoraxel till ICE”. 
Axeln fäster i planetbärarens centrum med splines, A i Figur 7. Eftersom axeln måste gå 
igenom solhjulet sitter fästet på planetbärarens baksida sett från det håll axeln kommer. De 
mindre hål som syns på planetbäraren är fästen för axlarna till de fyra planethjulen. 
 

 
 

Figur 7. Planetbäraren som håller de fyra planethjulen på plats runt solhjulet. 
Vid A i figuren fäster axeln som förbinder planetbäraren med 

förbränningsmotorn. 

Planethjul 
Planethjulen är upphängda med fri rotation i planetbäraren och fördelar krafterna mellan de 
tre axlarna via kuggingrepp mot både solhjul och ringhjul. Ett planethjul med kullager visas i 
Figur 8. 
 

 
 

A
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Figur 8. Planethjul med 23 kugg 

Solhjul 
Solhjulet i Figur 9 är på ena sidan ett vanligt kugghjul som samverkar med planethjulen, se A 
i Figur 9. I förlängningen av solhjulet finns det splines, se B i Figur 9, som rotationslåser 
solhjulet med den mindre elmotorn, även kallad generatorn, MG1. Hela solhjulet är ihåligt för 
att axeln från förbränningsmotorn ska kunna gå igenom den, vilket syns tydligt i Figur 3 och 
Figur 4. 

 
 

Figur 9. Solhjul med 30 kugg och invändiga rullager för fri rotation runt 
förbränningsmotoraxeln som löper igenom solhjulet. Vid A ses själva kugghjulet 

medan de splines som syns vid B är infästningen till elmotorn MG1. 

Motoraxel till ICE 
Motoraxeln i Figur 10 som förbinder förbränningsmotorn med planetbäraren i Figur 7 är 
axiellt, med fri rotation via lager, förbunden med insidan av axelinfästningen till MG2 (se 
Figur 5) vid A i Figur 10. Vid B fäster splines i planetbärarens centrumfäste, A i Figur 7. Vid 
B finns över splinesen en klack som lagret som syns i urtaget på solhjulet (se Figur 9) ligger 
an emot. Vid C syns de splines som fäster mot förbränningsmotorns utgående axel.  
 

 
 

Figur 10. Förbränningsmotoraxeln som rotationslåser planetbäraren med 
förbränningsmotorns utgående axel 

A 

B

C 

A 

B 
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Yttre kugghjul 
Det yttre kugghjulet för vidare effekt och moment från ringhjulet via en kedja till resten av 
växellådan där en reduktionsväxling sker mellan planetväxel och drivhjul. Yttre kugghjulet 
sitter helt rotationslåst med ringhjulet via hylsan under kugghjulet, se A i Figur 11. Plattan 
inne i hjulet är en tunn skyddsplatta som avskiljer planetväxeln från utgående 
axelinfästningen från elmotorn MG1 som är radiellt lagrad med rullagret som löper längs 
hjulets insida, B i Figur 11. 
 

 
 

Figur 11. Yttre kugghjulet som genom infästning i ringhjulet för vidare moment 
till kedjan som drivs av det utvändiga kugghjulet. 

 
Av komponentbeskrivningarna ovan framgår tydligt att elmotorn MG2:s varvtal är detsamma 
som utgående varvtal från planetväxeln mot resten av växellådan. Då resten av växellådan 
endast innehåller reduktionsväxling är elmotorn MG2:s varvtal följaktligen alltid 
proportionellt mot drivhjulens varvtal. 

Toyota Prius motorer och deras samverkan genom planetväxeln 
I Toyota Prius sitter det tre motorer: en förbränningsmotor (ICE, Internal Combustion Engine, 
76hp), en större elmotor för drivning (MG2, 50kW) samt en mindre elmotor, mestadels 
använd som generator (MG1, 10kW). MG2 svarar för den direkta driften av fordonet medan 
ICE svarar för att ge extra moment när det behövs, och i annat fall ge moment och ladda 
batteri vid optimalt läge med avseende på bränsleförbrukning. Motorn MG1 svarar för 
laddning av batteriet vid de flesta tillfällen, men kan också inverteras och användas om extra 
kraft behövs [7]. Genom denna lösning får Priusen en prestanda motsvarande en bil med 110 
hästkrafter trots en förbränningsmotor på endast 76 hästkrafter. Under rubriken 
”Planetväxelns olika driftsätt” förklaras funktionen och samspelet mellan motorerna närmre. 

Momentfördelning 
På det sätt som planetväxeln är konfigurerad kommer, avrundat till hela procent, 72 % av 
momentet från ICE att gå till drivning av hjulen medan resterande 28 % driver generatorn 
MG1. Oavsett hastighet som MG2 driver växeln och fordonet med kommer momentrelationen 
alltid att vara densamma på grund av relationen mellan de olika kugghjulens kuggantal [8]. 
Relationen mellan ICE och hjulen motsvarar en traditionell växellådas högsta växel [7], vilket 

A 

B
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är en viktig detalj eftersom ICE vid höga hastigheter tar över större delen av driften då MG2:s 
moment går ned, se ”Drift vid högre hastigheter” i avsnittet ”Planetväxelns olika driftsätt” 
nedan. 

Elektronisk styrning av planetväxeln 
Enkelt beskrivet arbetar den elektroniska styrningen i tre steg då en förändring av kraftbehov 
uppstår: 

1. Styrsystemet känner av vilken hastighet fordonet kör och vet därmed också hur fort 
ringhjulet roterar, vilket även ger ett värde på det moment MG2 levererar. 

2. Gällande att det för den uppkomna situationen krävs ett visst moment, räknar 
styrsystemet ut hur mycket extra moment som behöver adderas från ICE för att 
komplettera momentet från MG2. 

3. Motståndet för generatorn MG1 varieras för att ICE ska ändra varvtal till det varvtal 
som ger det önskade momentet [7]. 

Planetväxelns olika driftsätt [9,10] 
Nedan kommer hybridbilens olika driftsätt att förklaras med förklaring och illustrering av 
planetväxelns dynamik och systemets fördelning av energi. Rotationer markeras med färgade 
pilar enligt följande system: 

• röd pil anger ringhjulets (MG2) rotation, medurs är fordonsdrift framåt 
• grön pil anger planetbärarens (ICE) rotation, medurs är förbränningsmotorns enda 

driftsätt 
• gul pil anger planethjulens rotation 
• blå pil anger solhjulets (MG1) rotation, medurs är generatordrift då batteriet laddas 

medan moturs är motordrift för att driva bilen. 

Start och stillastående 
När startknappen trycks in låter bilen ingenting eftersom ingen av de tre motorerna rör sig. 
Endast reläer som är redo att sätta igång driften av MG1 och MG2 är aktiverade. Planetväxeln 
står alltså helt stilla vid detta driftsätt och ingen energifördelning via planetväxeln görs. 

Låg hastighet eller back 
Vid hastigheter på upp till ungefär 20 km/h [10] utan stor acceleration används endast de två 
elmotorerna till att driva bilen framåt medan ICE är helt frånslagen (undantag för drift i 
vinterklimat, se avsnittet ”Kallstart och uppvärmning av katalysatorsystemet” nedan). 
Elmotorernas rotation styrs så att ringhjulets och solhjulets periferihastigheter är lika, varvid 
planethjulen endast får en rörelse roterande runt sin egen axel och inte roterande runt 
planetväxelns rotationsaxel. Således är planetbärarens rotationshastighet noll. För vissa fall, 
när situationen kräver att en annan relation råder mellan de två elmotorernas hastighet, kan 
ICE rotera, dock utan någon bränsleinsprutning eller tändning. All energi som krävs tas vid 
detta driftsätt från batteriet. Figur 12 på följande sida visar energifördelningen mellan 
komponenterna medan Figur 13 visar rotationsriktningarna för de ingående komponenterna. 
Då bilen backar används elmotorerna på samma sätt men drivs åt andra hållet. 
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Figur 12. Schematisk bild med orange pilar som anger energiflöden i systemet 
vid långsam drift då ICE är av. MG1 används nu som elmotor istället för 

generator då två komponenter i planetväxeln inte kan vara låsta samtidigt. 
 

 
 

Figur 13. Planetväxelns komponenters rotationsriktningar vid drift då ICE står 
helt stilla. För vissa situationer gäller att ICE, och då också planetbäraren, 

roterar utan att dra bränsle för att varvtalsrelationen mellan solhjul och ringhjul 
kräver detta. 

Vanlig drift med elmotor och förbränningsmotor 
När drift sker med konstant och högre hastigheter än i det föregående fallet kommer 
förbränningsmotorn att startas. Förutom att addera extra moment till elmotorn används ICE 
till att ladda batteriet. När elförbrukningen från MG2 tilltar i och med den ökade hastigheten, 
slår MG1 över till generatordrift. Målet under stationär körning är att ICE med optimalt 
varvtal med tanke på bränsleförbrukning ska producera, utöver den energi som via ringhjulet 
går mot hjulen, energin som MG2 kräver för sin drift. Om MG1 skulle generera mer energi än 
MG2 behöver, används överskottet till att ladda batteriet. Detta styrs elektroniskt utefter hur 
fullt batteriet är hur stort det aktuella momentbehovet är. I en brant uppförsbacke kommer 
batteriet med säkerhet att laddas på grund av att ICE varvar upp för att kunna ge tillräckligt 
moment för driften, varvid de 28 % av momentet som alltid går till solhjulet ger mer energi än 
vad MG2 förbrukar på grund av att solhjulet roterar väldigt fort. Genom att hålla 
laddningsnivån stabil i batteriet blir dess livslängd optimal. Figur 14 visar energifördelningen 
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mellan komponenterna medan Figur 15 visar rotationsriktningarna för de ingående 
komponenterna. 
 

 
 

Figur 14. Schematisk bild av energiflöden vid drift med konstant hastighet då 
ICE är aktiverad. MG1 förser MG2 med den energi som behövs för dess drift för 

att spara användningen av batteriet och därmed optimera livslängden. 
 

 
 

Figur 15. Planetväxelns komponenters rotation vid normal drift, acceleration, 
retardation (konstgjord motorbromsning) eller bromsning. Planethjulets rotation 

uppgår ibland till noll, varför pilen i figuren är gul-vit.  

Acceleration eller långsam retardation 
När fordonet ska accelerera och behöver mer moment än MG2 kan leverera varvas ICE upp 
för att ge efterfrågat moment samtidigt som extra elektricitet till MG2 tas från batteriet. Värt 
att notera är att ICE:s varvtal genast går upp då acceleration efterfrågas för att få det moment 
som krävs, till skillnad från en traditionell bil där motorn jobbar sig upp genom hela 
varvtalsregistret. 
     Även under långsam retardation får MG2 extra energi från batteriet, vilket vid en första 
anblick kan verka konstigt. För att spara bränsle stryps bränsletillförseln till ICE direkt, varvid 
denna dras runt av övriga systemet istället för att med sämre bränsleekonomi långsamt jobba 
sig ned genom varvtalsregistret i takt med hastighetens minskning. Figur 16 visar 
energifördelningen mellan komponenterna medan rotationsriktningarna är desamma som i 
Figur 15. Eventuellt är planethjulens rotation noll om ICE går med samma varvtal som MG2. 



 13  

 

 
 

Figur 16. Schematisk bild av energiflödet för acceleration eller långsam 
retardation. Motorn går på lågt konstant varvtal för bränslesnål drift vid 

retardation och med högre och relativt konstant varvtal för att öka momentet vid 
acceleration. 

Drift vid högre hastigheter 
Vid högre hastigheter, över normal motorvägshastighet, kommer MG2 att ge för lite moment 
för att den ska vara till nytta. Vid detta läge slås MG2 av men används inte som generator 
utan drivs runt av ICE. MG1 laddar i sin tur batterierna under tiden eftersom elen behövs till 
alla olika system i bilen, till exempel air condition. Figur 17 visar energifördelningen mellan 
komponenterna medan rotationsriktningarna är desamma som i Figur 15. 
 

 
 

Figur 17. Schematisk bild av energiflödet vid hög hastighet då MG2 inte längre 
ger ett moment som är användbart. MG2 roteras driven ICE medan MG1 står för 

laddning av batteriet och drift av alla elektriska underhållssystem. 
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Automatisk motorbromsning 
Då gaspedalen släpps och en traditionell bil motorbromsar behöver inte systemet på grund av 
sin konstruktion orsaka någon motorbromsning. För att efterlikna beteendet hos en vanlig bil 
har dock den elektroniska styrningen programmerats på ett sådant sätt att bromsning med 
hjälp av MG1 som generator sker då gaspedalen släpps. Energi vandrar alltså via hjulen till 
MG1 som laddar batteriet, vilket visas schematiskt i Figur 18 med samma rotationsriktningar 
som i Figur 13 men med polariteten vänd för MG1 jämfört med normalfallet för att laddning 
ska ske vid drift motsols. MG2 och eventuellt också ICE roterar men används inte för att ge 
motstånd då bromspedalen lämnas orörd. 
 

 
 

Figur 18. Schematisk bild av energiflödet vid regenererande motorbroms då 
gaspådraget reducerats. Polariteten för MG1 vänds för att batteriet ska laddas 

då gaspedalen släpps och den elektroniskt styrda motorbromsningen slås på. 
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Aktiv motorbromsning 
För att ytterligare ta tillvara på energin är bromssystemet på bilen helt elektroniskt. Då 
bromspedalen trycks ned vet styrsystemet med vilken kraft bilen ska bromsas. Genom 
vändning på polariteten för MG2 och MG1 sker en regenerativ bromsning som är mycket 
kraftigare än den bromsning som enbart MG1 gör då gaspedalen släpps. Den regenerativa 
bromsningen utförs bara på framhjulen eftersom drivningssystemet endast är kopplat dit. Det 
elektroniska systemet kompletterar bromsningen från MG2 och MG1 med hjälp av vanliga 
skivbromsar. Hur bromsningen delas upp är inget som föraren av bilen känner av under 
inbromsning. Däremot märks elmotorernas bromsverkan på att bromsbeläggen räcker många 
gånger längre än på en bil med enbart konventionella skiv- eller trumbromsar. 
Energifördelningen visas schematiskt i Figur 19 medan rotationsriktningarna är desamma 
som i Figur 13 eller Figur 14 beroende på den avslagna ICE:s rotation. 
 

 
 

Figur 19. Schematisk bild av energiflödet vid aktiv bromsning då båda 
elmotorernas polaritet skiftats för generatordrift. Observera att skivbromsarna 
tar upp viss del av bromsenergin från framhjulen och står för all bromsning på 

bakhjulen. 

Energi till skivbroms 
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Kallstart och uppvärmning av katalysatorsystemet 
När bilen startas på vintern, då värmen i kupén ska höjas för komfort samt motorn värmas upp 
snabbt för att avgasreningen ska fungera, kommer förbränningsmotorn att gå även om den, 
enligt vad som tidigare beskrivits, inte behövs för driften. Figur 20 visar energiflödet medan 
Figur 21 visar komponenternas rotationsriktningar vid stillastående uppvärmning av bilen. 
Eftersom hjulen inte rör sig är ringhjulet liksom MG2 helt stilla. Självklart behöver inte bilen 
vara stillastående för att denna process ska ske. Vid drift kommer ICE eventuellt, beroende på 
körsätt, att gå med ett högre varvtal än normalt tills alla system är uppvärmda och klara. 
 

 
 

Figur 20. Schematisk bild av energiflödet vid stillastående uppvärmning av en 
kall kupé eller för uppvärmning av katalysatorsystemet 

 

 
 

Figur 21. Planetväxelns komponenters rörelse vid stillastående uppvärmning av 
systemet 
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Ekonomi för Toyota Prius jämfört med Ford Focus 1.6 
Resultaten för de två kostnadsjämförelserna visas nedan i Figur 22 och Figur 23 som två 
grafer där det totalt betalade beloppet listas i 11 år för Stockholmsjämförelsen och 15 år för 
Nyköpingsjämförelsen. Beroende på att en klar trend redan syns vid 11 år för 
Stockholmsjämförelsen redovisas inte resultat för längre tid. För Nyköpingsjämförelsen syns 
att en Toyota Prius i den här jämförelsen lönar sig först efter ungefär 11,5 år. 

 
Figur 22. Totalkostnad för köp och drift för de två jämförda modellerna vid drift 

i Stockholm 
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Figur 23. Totalkostnad för köp och drift för de två jämförda modellerna vid drift 

i Nyköping 
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Övriga hybridalternativ - överblick 
Toyota är inte det enda företag som satsar på att utveckla hybridteknik, även andra företag 
ligger långt fram inom hybridområdet. Nedan listas mycket översiktligt ett antal olika 
lösningar på dagens avseende lösningen av sammankopplingen mellan förbrännings- motor 
och elmotor. 

• Toyotas lyxbilsmärke Lexus använder sig av en växel bestående av två 
sammankopplade planetväxlar, en lösning som ger bilen både en högväxel och en 
lågväxel. Denna modifikation av Priusväxeln är gjord för att lyxbilen kräver mer 
prestanda ur elmotorn vid högre hastigheter [1]. 

• För stadsjeepen BMW X3 utvecklas ett system som bygger på att kondensatorer 
installerade i trösklarna laddas upp under körning vilket BMW säger kommer att ge 
upp till 20 % bättre bränsleeffektivitet [11]. 

• BMW, Daimler Chrysler och General Motors har bildat en allians för att komma ikapp 
Toyota och har enats om en grundläggande teknisk standard. Deras system bygger på 
en tekniskt invecklad koppling av två planetväxlar som tillsammans ska ge ungefär 
samma funktion som den planetväxel som sitter i Toyota Prius [12]. 

• Hybridmodellen av Honda Civic drivs av en förbränningsmotor som använder en 
elmotor som hjälpmotor under accelerationer och som generator vid retardationer. Den 
CVT- växling som genomförs sköts av en variabel transmission i form av en V-rem i 
metall som växlas mot en variator. Den består av kilformade hjul som genom att det 
axiella avståndet mellan dem varieras ändrar radien på remskivan och därmed varierar 
utväxlingen [13]. 

• Äldre modeller av hybridbilar baserade sig på en förbränningsmotor som laddar ett 
batteri. Batteriet i sin tur drev elmotorer som också genererade ström till batteriet vid 
regenerativ bromsning. 
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Diskussion 
Huvudmålet med rapporten har varit att förklara hur planetväxeln i Toyota Prius är uppbyggd 
och hur den fungerar. För att skapa bilder och animationer har två CAD-modeller skapats för 
att dels visa sammansättningen och dels skapa animationer med en enklare och mer illustrativ 
modell. 
     Modellen för animering har begränsats endast av antalet kugg på respektive kugghjul. 
Modellen har sedan gjorts så enkel som möjligt för att den ska vara överskådlig vid 
animationer samt för att enklare former och färre delar kräver mycket mindre datorkraft. För 
skapande av animationer har Solid Edge använts, vilket fungerar bra till de enklaste formerna 
av driftsfall. Om ett längre driftsförlopp med många förändringar ska animeras föreslås ett 
annat program som är gjort för sådana procedurer, att göra 25 sekunder långa och enkla 
animeringar i Solid Edge tog redan det mycket tid. 
     Den verklighetstrogna modellen är endast gjord utifrån de bilder som funnits på Internet, 
vilka inte gav några mått alls. Modellen approximerades således utefter en samlad bild av det 
bilderna visade till en antagen modell. Då modellen endast används för att visa 
sammansättningen spelar måtten ingen egentlig roll för att modellens funktion skall vara 
fullgod. Samma resonemang gäller kuggen som i modellen är rak istället för sned som den 
riktiga planetväxeln har. Ingen extra tid lades på att manuellt skapa snedkugg på insidan av 
ringhjulet på grund av ett det inte var relevant för just den här modellen. När generalagenten 
väl besöktes i slutet av arbetet var modellen redan skapad och möjligheterna att ändra var 
mycket små. Besöket bekräftade dock att den skapade modellen liknade den verkliga 
planetväxeln mycket bra. 
     Efter att ha studerat systemet och provkört bilen känns det som att Toyota skulle kunna 
vidga marknaden för Prius. För att utveckla systemet ytterligare bör Toyota ta fram modeller 
innehållande ett alternativ med något större förbränningsmotor för att högre hastigheter ska 
bli tystare än med den nuvarande 1,5 l stora motorn som då låter relativt ettrigt. Alternativ kan 
även elmotorn bytas till en större som bibehåller sitt moment vid högre hastighet. 
     Den ekonomiska jämförelsen visar inte helt oväntat att det inte blir billigare att köra en 
hybridbil på grund av att den nya tekniken är dyrare än den gamla. Subventioner gör att vissa 
målgrupper har större fördel av att köpa en hybridbil. Troligtvis är det fler sådana 
subventioner eller ett mycket kraftigt ökat bensinpris som krävs för att hybridtekniken ska slå 
igenom på alvar då det oftast är plånboken och inte miljömedvetenheten hos konsumenten 
som styr. 

Slutsatser 
• Planetväxelns funktion möjliggör en motorprestanda motsvarande en 110 hästkrafter 

stark motor med endast en 76 hästkrafter stark förbränningsmotor och elmotorer som 
endast drivs via denna förbränningsmotor, vilken kan drivas med optimalt varvtal med 
avseende på bränsleförbrukning 

• Den mekaniska konstruktionen av planetväxeln och det omgivande systemet är i sig 
inte något revolutionerande mekaniskt sett. Det som får hela systemet att fungera så 
väl och effektivt som det gör är styrsystemet som reglerar varvtal för alla tre motorer 
samt kontrollerar de inverterare som gör elmotor till generator 

• Förutom att bensinkostnaden blir mindre är det framför allt i regioner med 
subventioner för miljöbilar Toyota Prius blir billigare i längden än de till inköpspriset 
betydligt billigare konkurrenterna i klassen. Värt att notera är också att beräkningen 
baserar sig på ett stort antal mil per år, vilket gynnar Toyota Prius. 
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• Övriga biltillverkare har genom Toyotas framgång med Priusmodellen sett att 
hybridteknik kan vara framtiden och satsar nu hårt på att komma ikapp Toyota. 
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Bilaga A – Beräkning av planetväxelns dynamik 
Planetväxeln består av ett solhjul, fyra planethjul fastsatta på en planetbärare, vilken är 
koaxial med solhjulet, samt ett ringhjul som sitter runt växeln i kontakt med alla fyra 
planethjul, även det hjulet koaxialt med solhjulet. Nedan följer i Tabell 1 kugghjulens 
specifikationer och dimensioner för den modulerade modellen. 
 

Tabell 1. Uppskattad data för planetväxelns kugghjul 
 

Kugghjul Antal kugg, n Modul, m Delningsdiameter, d 
Solhjul 30 1,75 mm 52,5 mm 
Planethjul 23 1,75 mm  40,25 mm 
Ringhjul 78 1,7051 mm 133 mm 

 
Anledningen till att ringhjulet inte har 76 kugg med modulen 1,75 mm, som kan anses vara 
optimalt för kuggingreppens funktion, är att symmetrin då ej stämmer överens med de 4 
planethjulen. Vid 76 kugg kommer två av planethjulen att få sin kuggtopp mot ringhjulets 
kuggtopp medan de övriga två planethjulen ligger i fas. Detta problem löses genom att öka 
antalet kugg på ringhjulet med två samtidigt som modulen får minskas för att bibehålla rätt 
delningsdiameter. Detta får konsekvenser då det gäller relationer i rotationshastighet mellan 
planethjul och ringhjul. Detta förklaras i nedanstående avsnitt. I Tabell 2 visas de variabler 
och konstanter som används i beräkningarna nedan. 

 
Tabell 2. Variabel- och konstantdefinitioner med införda konstantvärden 

 
Beteckning Värde Beskrivning 
ωs Variabelt Solhjulets vinkelhastighet medurs 
ωb Variabelt Planetbärarens vinkelhastighet medurs 
ωp Variabelt Planethjulets vinkelhastighet medurs 
ωr Variabelt Ringhjulets vinkelhastighet medurs 
rs 26,25 mm Solhjulets delningsradie 
rb 46,375 mm Planethjulets axelavstånd till planetbärarens rotationscentrum 
rp 20,125 mm Planethjulets delningsradie 
rr 66,5 mm Ringhjulets delningsradie 
vp ωb·rb Planethjulets translationshastighet 
vrotp ωp·rp Planethjulets periferihastighet 

Beräkning av rotationshastigheternas relation i planetväxeln 
För att visualisera planetväxelns olika driftstyper i CAD måste varvtalen för de olika 
roterande delarna beräknas och ställas in manuellt då CAD inte klarar av de växlingsvillkor 
som gäller för en planetväxel. Till och börja med beräknas relationen mellan solhjulets, 
planethjulens och planetbärarens rotationshastigheter. I Figur 1 visas den modell som använts 
för beräkningen i Ekvation 1 nedan, vilken ger planethjulets rotationshastighet vid givna 
rotationshastigheter för solhjul och planetbärare, ωs och ωb. 
 

 b b s s
p rotp s s b b p p s s p

p

r rv v r r r r
r

ω ωω ω ω ω ω −
− = ⇒ − = ⇒ =  (1.1) 
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Figur 1. Solhjul och planethjul med tillhörande hastighets- och 
geometrikomponenter 

 
För beräkning av ringhjulets konfiguration ter sig normalformeln som i Ekvation 1.2, dock 
kommer den att behöva ändras på grund av den kuggantalsmodifikation som beskrevs i 
föregående avsnitt. I Ekvation 1.3 ansätts två konstanter C1 och C2 som löses ut för att få rätt 
relation mellan komponenternas olika rotationshastigheter. Genom att följa sambandet i 
Ekvation 1.1 och sedan anpassa ringhjulets rotationshastighet till den rätta i Solid Edge hittas 
två ωr som gör att ekvationssystemet i Ekvation 1.3 blir lösligt, givande C1 och C2. För att 
sedan förbättra noggrannheten för C1 och C2 skapas en ny simulering vartefter ringhjulets 
rotationshastighet korrigeras noggrant och sedan byts mot värdena från den äldsta 
simuleringen i Ekvation 1.3. Upprepning ger konvergens för C1 respektive C2. I Figur 2 visas 
variablerna som använts i ekvationerna nedan. 

 p rotp r r b b p p r rv v r r r rω ω ω ω+ = ⇒ + =   (1.2) 
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För att sedan styra systemet med variablerna ωr och ωb, vilka anger varvtal för ingående 
drivande motorer, skrivs ekvationerna om i Ekvation 1.4 nedan. 
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Figur 2. Solhjul, planethjul och del av ringhjul med ytterligare storheter till de i 
Figur 1 redan definierade 
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Bilaga B – Kostnadskalkyl för jämförelse 

Kostnadsjämförelse för pendling i Stockholm 
 
   Toyota Prius  Ford Focus 1.6 
Förbrukning [l/mil]  0,46 0,71 
Bensinpris [kr/l]  12,49 12,49 
Milkostnad [kr/mil]  5,75 8,87 
     
Antal mil per arbetsdag [mil/dag]  6,00 6,00 
Antal arbetsdagar per år [dag/år]  231,00 231,00 
Pendlingskostnad per år [kr/år]  7963,12 12290,91 
Övriga resor per år [mil/år]  1014,00 1014,00 
Totalkostnad per år [kr/år]  13788,96 21282,96 
     
Trängselavgift per dag [kr/dag]  0,00 40,00 
Parkeringsavgift per dag [kr/dag]  0,00 60,00 
Parkerings‐ och trängselavgift per år [kr/år]  0,00 23100,00 
     
Inköpspris [kr]  253000 187000 
Årlig amortering [kr/år]  31625 23375 
Ränta år 1 [kr]  16445 12155 
Ränta år 2 [kr]  14389 10636 
Ränta år 3 [kr]  12334 9116 
Ränta år 4 [kr]  10278 7597 
Ränta år 5 [kr]  8223 6078 
Ränta år 6 [kr]  6167 4558 
Ränta år 7 [kr]  4111 3039 
Ränta år 8 [kr]  2056 1519 
     
Summa totalkostnad Stockholm:  Toyota Prius  Ford Focus 1.6 
År 1  61859 79913 
År 2  121662 158307 
År 3  179410 235181 
År 4  235102 310536 
År 5  288739 384371 
År 6  340319 456687 
År 7  389845 527484 
År 8  437314 596761 
År 9  451103 641144 
År 10  464892 685527 
År 11  478681 729910 
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Kostnadsjämförelse för pendling i Nyköping 
 
   Toyota Prius  Ford Focus 1.6 
Förbrukning [l/mil]  0,46 0,71 
Bensinpris [kr/l]  12,49 12,49 
Milkostnad [kr/mil]  5,75 8,87 
     
Antal mil per arbetsdag [mil/dag]  6,00 6,00 
Antal arbetsdagar per år [dag/år]  231,00 231,00 
Pendlingskostnad per år [kr/år]  7963,12 12290,91 
Övriga resor per år [mil/år]  1014,00 1014,00 
Totalkostnad per år [kr/år]  13788,96 21282,96 
     
Parkeringskostnad per år [kr]  700,00 700,00 
     
Inköpspris [kr]  253000 187000 
Årlig amortering [kr/år]  31625 23375 
Ränta år 1 [kr]  16445 12155 
Ränta år 2 [kr]  14389 10636 
Ränta år 3 [kr]  12334 9116 
Ränta år 4 [kr]  10278 7597 
Ränta år 5 [kr]  8223 6078 
Ränta år 6 [kr]  6167 4558 
Ränta år 7 [kr]  4111 3039 
Ränta år 8 [kr]  2056 1519 
     
Summa totalkostnad Nyköping:  Toyota Prius  Ford Focus 1.6 
År 1  62559 57513 
År 2  123062 113507 
År 3  181510 167981 
År 4  237902 220936 
År 5  292239 272371 
År 6  344519 322287 
År 7  394745 370684 
År 8  442914 417561 
År 9  457403 439544 
År 10  471892 461527 
År 11  486381 483510 
År 12  500870 505493 
År 13  515359 527476 
År 14  529848 549459 
År 15  544337 571442 
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