
Hybrida fordonsdrivsystem 

Bakgrund 
Samtidigt som mänsklighetens transportbehov ökar så sinar källan till de bränslen vi driver merparten 
av våra transporter med. Om mindre än 20 år väntas petroleumbaserade bränslen vara kommersiellt 
marginaliserade pga. höga utvinningskostnader och otillräcklig produktion. Behovet av omställning är 
tydligt, och 20 år är en kort tid i ett fordonsutvecklingsperspektiv, endast ett fåtal bilgenerationer. 
Fordonsindustrin möter denna utveckling med att bygga allt snålare bilar och bilar som kan gå på 
alternativa bränslen. Bränsleindustrin med att ta fram alternativbränslen såsom Etanol. Fait Barol, 
chefsekonom på International Energy Agency uttrycker det som att ”We better leave oil before it 
leaves us”. 

Produktionen av alternativbränslen kommer aldrig att ensam kunna bestå med mer än en bråkdel av 
mänsklighetens behov av fordonsbränslen. Dessa måste dessutom i första hand användas i 
fordonstyper som inte har några alternativ, t.ex. långtradare och flyg. De flesta andra fordon kan drivas 
helt eller delvis av elektricitet, vilket ger tillgång till en helt ny typ av ”fordonsbränslen”, dvs de som kan 
distribueras via elnätet, såsom vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, vågkraft, t.o.m. kolkraft om så kallad 
koloxidlagring tillämpas. 

Den utveckling av elhybridfordon som pågår för fullt i fordonsindustrin är därför helt rätt på flera sätt. 
Till att börja med ger hybridtekniken en lägre bränsleförbrukning, vilket i sig är önskvärt. 
Elhybridfordon av idag har ingen förmåga att köra någon längre sträcka på ren eldrift, därtill är 
batteriet ännu av kostnadsskäl för litet. Däremot lär sig fordonsindustrin att bygga in eldrift, vilket på 
sikt banar väg för s.k. ”plug in”-hybrider (eller ”laddhybrider”) vilket är den teknik som krävs för att 
kunna köra betydligt längre sträckor på ren eldrift. 

Denna process pågår för fullt överallt i fordonsindustrin, både när det gäller personbilar, lastbilar, 
bussar, grävmaskiner, motorcyklar och mopeder, t.o.m. cyklar. Ingenjörsbehovet har flyttat från den 
traditionella maskiningenjören mot elektroingenjörer. Maskiningenjörbehovet finns givetvis kvar, men 
behovet av elektroteknikkunnande gör att maskiningenjörer med en breddning mot elektroteknik, 
liksom rena elektroningenjörer med inte minst kraftelektronik- och eldrivsystemkunnande är starkt 
efterfrågade. 

Denna kurs är inriktad på att ge en fördjupad orientering om varför vi bygger hybridfordon och att ge 
inledande kunskaper om hybrida fordonsdrivsystem både på systemnivå och på komponentnivå för att 
vara en god grund för den som vill arbeta med hybridfordonsteknik . 

Mål       
För godkänd kurs skall studenten     

• ha goda allmänna kunskaper om ett hybridfordons uppbyggnad och om egenskaperna hos de 
viktigaste komponenterna.   

• ha goda allmänna kunskaper i komposition av drivlinan och styrning av energiflöden i hybrida 
fordonsdrivsystem.        

• ha utvecklat färdighet i att välja lämpligaste drivlina för ett hybridfordon med ett givet 
användningsområde samt kunna skapa styrstrategier för hybrida drivlinor.   

• ha självförtroende i att kunna applicera modellbyggnad och analys på hybrida fordonsdrivsystem.
    

Innehåll   

Förelästa kursmoment 
• Mänsklighetens energianvändning, speciellt för transporter 

• Typisk bränsleförbrukning i olika fordonsslag och användning. 

• Energiförbrukning hos några viktiga fordonsslag under idealiserade förutsättningar 



• De vanligaste drivkällornas egenskaper och begränsningar (Otto- och Diesel-motorer) 

• Energiförbrukning hos några viktiga fordonsslag inkluderande de vanligaste drivkällornas 
egenskaper och begränsningar. 

• Kompletterande system för att öka framdrivningens verkningsgrad, såsom elektriska eller 
hydrauliska drivsystem med tillhörande energilager. Detaljerad studie av elmotorer, kraftelektronik, 
batterier, superkondensatorer samt i viss mån hydraulmotorer, hydraulackumulatorer mm. 

• Olika sätt att föra in dessa kompletterande system i de traditionella drivlinorna, såsom 
seriehybrider, parallellhybrider, komplexhybrider.  

• Styrstrategier för hybrida drivlinor. 

• Plug-In hybrider och deras egenskaper och möjligheter 

• Hybridisering av subsystem som t.ex. luftkonditionering, kompressordrifter, servostyrning, 
hydrauliska laster mm. 

• Utvecklingstrender 

Datorlaborationer och inlämningsuppgifter 
Kursen innehåller 28 timmar datorlaborationer, där simuleringsmodeller används för att fördjupa 
förståelsen för hur hybrida fordonsdrivsystem fungerar och kan styras.  

Alla elever får 2 simuleringsuppgifter att i små grupper studera en speciell aspekt på hybridisering och 
rapportera denna skriftligen och muntligen i ett seminarium inför övriga kursdeltagare. Uppgiften kan 
t.ex. vara att optimera en elektrisk hjulmotor, bestämma livslängden på ett batteri vid en viss typ av 
användning, beräkna hur katalysatorns funktion påverkar styrstrategin för hybridfordonet mm mm. 

Lärare 
Mats Alaküla kommer att föreläsa kursen. Mats är professor i industriell elektroteknik på LTH och 
dessutom ”Senior Scientific Advisor” på Volvo AB i hybridteknik. 

Flera av Mats doktorander i hybridteknik kommer att hjälpa till med simuleringsuppgifter och 
hemuppgifter.   

Litteratur   
Kompendium i Hybrida Fordonsdrivsystem, LTH 2009.   
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