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EXAMENSARBETE

Alternativa spänningssystem i fordon
Bränsleförbrukning

Sammanfattning

Bilindustrin har idag stora kostnader vid framtagandet av en ny bilmodell eller ändringar
av vissa delar. Examensarbetets syfte var att ta fram en beräkningsmodell som kan
utföra dessa beräkningar, istället för att man skall bygga en verklig modell. Genom att
göra på detta sätt fås besparingar i pengar såväl som i tid.

I framtiden finns planer på att införa 42 Voltsystem i bilen och detta medför att man får
tillgång till mer effekt vilket då leder till att man kan lägga över en del mekaniska
system till elektriska

Denna rapport beskriver hur man kan gå tillväga för att ta fram beräkningsmodeller
avseende om man skall ersätta mekaniska laster med en elektrisk eller inte, främst i
perspektivet utifrån bensinförbrukning.

Beräkningarna samt testerna visade att man kan ersätta mekaniska laster med elektrisk i
avseende på bränsleförbrukning. Detta då de elektriska lasterna drar mindre bränsle vid
högre varvtal då generatorn levererar mer effekt. Den elektriska lasten har fördelen att
den kan ta den ackumulerade kraften vid behov och därför inte är beroende av när
effekten levereras.

Man kan genom detta också bygga ett mer intelligent styrsystem då man momentant kan
välja det mest fördelaktiga sättet att försörja lasterna; direkt från generatorn, slå av vissa
laster under en kortare period eller ta effekten från ett 42 volts batteri. Tack vare att den
elektriska lasten går att koppla ifrån under kortare perioder leder till snabbare och
säkrare omkörningar samt förbättrad körupplevelse.
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Matlab, 42 Volts system
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DISSERTATION

Alternative voltage systems in vehicles
Fuel consumption

Summary

The car manufacturing industry is at present facing huge costs relating to the design of
new models and redesign of existing systems and components. The purpose of this
thesis is to develop a mathematical model that can support simulations and calculations
that replaces the need for real prototypes, thereby reducing costs both in terms of money
and in terms of time spent.

In near future cars will be equipped with a 42 V power system. This will allow for some
systems, that today are mechanical, to be replaced by electronic systems.

This thesis outlines the process of designing a mathematical model that can guide the
decision of whether to replace mechanical systems with electronic systems, or not. The
focus is primarily set on fuel consumption.

The results reveals that electronic system, due to better performance and higher effect
from the generator at high rotes, are superior with regards to fuel consumption.
Furthermore, an electronic system has the advantage of using accumulated power at the
time it is needed, and is thereby not dependent on when the power is actually generated.

This also allows for the design of a more intelligent control system, since the most
beneficial power source can be chosen at any moment: Direct support from the
generator, short shut-downs of the electronic system, or using the 42V battery. Thanks
to the possibility of short periods of disconnections of electronic systems, the quality
and safety of drive-byes can be enhanced. This also implies better perception of driver
experience.
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